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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/PMCSA-SME/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/PMCSA-SME/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PMCSA-SME/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZOITO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
078/PMCSA-SME/2018 homologado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Sueli Lima 
Nunes, brasileira, divorciada, Servidora Pública, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 
3.203.079 - SSP/PE e inscrita no CPF sob o nº. 575.996.614-68, publicados no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 
discriminados em anexo tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa COMERCIAL 
MASTER EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.791.908/0001-87, com sede na Rua Manoel 
de Lulu, n° 31, Pilar, Ilha de Itamaraca-PE, CEP: 53.900-000, Fone (81) 3271-9544, representada por 
seu Procurador, o Sr. Luiz Dias do Prado, brasileiro, divorciado, gerente, portador da cédula de 
identidade nº 761.370 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 125.908.864-20, no certame acima 
numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de disco de 
equilíbrio, bolas suíças, kits de cones, entre outros, para creche lar da criança. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
078/PMCSA-SME/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Defesa Social, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 078/PMCSA-
SME/2018 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 

 CONTRATADA: COMERCIAL MASTER 
EIRELI ME 
 
 
 
 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO  
 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

DISCO DE EQUILÍBRIO - 
FABRICADO EM MATERIAL DE 
PVC FLEXÍVEL; DIMENSÕES 
35CM X 6CM (D X A). PESO 
1,7KG COM GARANTIA 
MÍNIMA DE 3 MESES. 

CARCI UND. 2 R$ 112,90 R$ 225,80 

2 

BOLA SUIÇA - 45CM; ANTI-
BURST: NÃO ESTOURA. 
QUANDO PERFURADA É 
ESVAZIADA LENTAMENTE, 
EVITANDO ACIDENTES; 
ANTIDERRAPANTE; 
COMPOSIÇÃO EM PVC;  
ATÓXICO; NA COR VERMELHA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 3 
MESES. 

CARCI UND. 2 R$ 125,90 R$ 251,80 

3 

BOLA SUIÇA - 45CM; ANTI-
BURST: NÃO ESTOURA. 
QUANDO PERFURADA É 
ESVAZIADA LENTAMENTE, 
EVITANDO ACIDENTES; 
ANTIDERRAPANTE; 
COMPOSIÇÃO EM PVC; 
ATÓXICO; NA COR ROXA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 3 
MESES. 

CARCI UND. 2 R$ 138,90 R$ 277,80 

4 

BOLA SUIÇA - 45CM; ANTI-
BURST: NÃO ESTOURA. 
QUANDO PERFURADA É 
ESVAZIADA LENTAMENTE, 
EVITANDO ACIDENTES; 
ANTIDERRAPANTE; 
COMPOSIÇÃO EM PVC; 
ATÓXICO; NA COR AZUL. 
GARANTIA MÍNIMA DE 3 
MESES. 

CARCI UND. 2 R$ 138,90 R$ 277,80 
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7 

BAMBOLÊ ARCO INFANTIL - 
REFORÇADO ; 67CM; 
COLORIDO; KIT COM 50 
BAMBOLÊS DE PLÁSTICO 
COLORIDOS. INDICADO PARA 
ATIVIDADES INDIVIDUAIS. 
TAMANHO 67CM DE 
DIÂMETRO; 20MM 
ESPESSURA; MATERIAL 
PLÁSTICO; ARCO DE ALTA 
QUALIDADE. 
GARANTIA MÍNIMA 3 MESES 

PANGUE KIT 2 R$ 389,90 R$ 779,80 

8 

KIT DE CONES - PARA TREINO 
DE AGILIDADE 20,5CM COM 8 
UNIDADES CADA. GARANTIA 
MÍNIMA DE 3 MESES. 

PANGUE KIT 3 R$ 147,90 R$ 443,70 

9 

JOGO DE CONES COM 
BARREIRAS - BARRAS DE AÇO 
CARBONO COM PROTEÇÃO EM 
PVC NAS EXTREMIDADES E 
CONES CONFECCIONADOS EM 
POLIETILENO, COM 
PERFURAÇÕES PARA 
ACOPLAGEM DAS BARRAS. 
OBS.: ACOMPANHA 12 CONES 
E 9 BARREIRAS. VENDIDO EM 
KIT 
COMPLETO. PESO 6,9KG; COR 
DAS BARRAS: VÁRIAS 
(PRODUTO ENVIADO COM 
MAIOR DISPONIBILIDADE EM 
ESTOQUE); COR DOS CONES: 
VÁRIAS (PRODUTO ENVIADO 
COM MAIOR DISPONIBILIDADE 
EM ESTOQUE). TAMANHO: 
CONE 0,24 X 0,13 X 0,13M (A X 
L X C) - BARRA 1,00 X 0,02 M (C 
X L). 

PANGUE KIT 1 R$ 186,00 R$ 186,00 

11 

BLOCOS ESPUMADO PARA 
ATIVIDADES INFANTIS -
CONTÉM 9 PEÇAS 
CONFECCIONADAS EM 
ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, 
REVESTIDA EM TECIDO BAGUM 
LAVÁVEL, SENDO: 1 CUBO, 1 
CILINDRO, 1 PRISMA, 2 
PARELELEPÍPEDOS, 2 
SEMICILINDROS, 1 BLOCO DE 
ENCAIXE TRIANGULAR, 1 
BLOCO EM ENCAIXE 
CIRCULAR.MAIOR PEÇA MEDE 

XALINGO KIT 1 R$ 738,00 R$ 738,00 
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46X20X20CM. OBJETIVO: PODE 
SER UTILIZADO DE DIVERSAS 
FORMAS, DESDE O BERÇARIO 
ATÉ CRIANÇAS COM 12 ANOS 
DE IDADE PARA ATIVIDADES 
LÚDICAS. UTILIZANDO FIGURAS 
GEOMÉTRICASTRIDIMENSIONA
IS E EXCAIXÁVEIS ENTRE SI, 
AJUDA NO DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO, 
CONCENTRAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO, ESPACIAL, 
COORDENAÇÃO MOTORA E 
ATIVIDADES FÍSICAS. 
EMBALAGEM: PLÁSTICO 
BOLHA TAMANHO 
60X20X46CM. GARANTIA 
MÍNIMA DE 3 MESES. 

12 

SOFT TÚNEL - ESPUMADOS ; 
CONJUNTO FORMADO POR 6 
PEÇAS, PERFEITO PARA 
BERÇARIOS POIS ESTIMULA AS 
CRIANÇAS A SUBIREM AS 
RAMPAS, ASSIM AJUDANDO A 
FORTALECER AS PERNINHAS E 
BRACINHOS. FABRICADO DE 
ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 
REVESTIDA DE VINIL. MEDIDA 
1,58 X 1,52 CM.  IDADE 
RECOMENDADA: ATÉ 3 ANOS. 
PESO 10KG. 

XALINGO KIT 1 R$ 1.439,00 R$ 1.439,00 

13 

MESINHA DE ATIVIDADES - 
SMART TABLE POSSUI 
MELODIA, ENGRENAGENS E 
PEÇAS GIRATÓRIAS, UMA 
ABELHA DESLIZANTE, ALÉM DE 
UM URSINHO REMOVÍVEL, 
FLOR COM MÚSICA E ESFERA 
GIRATÓRIA. ATIVIDADES QUE 
DESPERTAM A ATENÇÃO E O 
DIDATISMO DOS PEQUENOS. 
DESENVOLVIMENTO 
PEDAGÓGICO: COORDENAÇÃO 
MOTORA FINA - MÃOS E 
DEDOS: PROMOVE A 
INTEGRAÇÃO DE PEQUENOS 
MÚSCULOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES 
FINAS MUITO ESPECÍFICAS 
COMO GESTOS, RECORTAR, 
ESCREVER, SOLTAR, MOVER 
LÁBIOS, DEDOS , AS MÃOS, 
ETC. HABILIDADES SENSORIAIS 
: ESTIMULA O 
DESENVOLVIMENTO DE 

XALINGO UND. 2 R$ 287,00 R$ 574,00 
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DIFERENTES MODALIDADES 
SONSORIAIS QUE PERMITEM 
INTEGRAM E ORGANIZAR 
INFORMAÇÕES SOBRE A 
REALIDADES. COMPREENSÃO 
DE CAUSA E EFEITO : 
PROMOVE A HABILIDADE PARA 
DESCOBRIR COMO 
ACONTECEM OS FATOS E 
COMO FUNCIONAM AS COISAS 
QUE TODA AÇÃO PRODUZ 
CONSEQUENCIA SOBRE OS 
OBJETOS E O MEIO. 
CURIOSIDADE E DESCOBERTA: 
ESTIMULA A CURIOSIDADE 
NATURAL DAS CRIANÇAS 
PERMITINDO A BUSCA, O 
DESCOBRIMENTO E O 
CONHECIMENTO DO MUNDO. 
ESPECIFICAÇÕES: INDICAÇÃO: 
+18MESES; TAMANHO 
APROXIMADO : 42X50X31CM; 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
1 SMART TABLE / 2 BASES/1 
URSO; PRODUTO 
COM CERTIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA DO INMETRO. 

VALOR TOTAL:  R$                                 
5.193,70 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/PMCSA-SME/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/PMCSA-SME/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/PMCSA-SME/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZOITO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018 
homologado pelo Secretário Municipal de Educação, a Sra. Sueli Lima Nunes, brasileira, 
divorciada, Servidora Pública, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 3.203.079 - SSP/PE e 
inscrita no CPF sob o nº. 575.996.614-68, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 24.790.994/0001-55, com sede na Rua Bahia, nº 30, Jordão – Recife/PE, CEP: 
51.250-370, FONE; (81) 3461-1760, representada por seu Representante Legal, o Sr. ANDERSON 
SOARES DA SILVA, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 5.432.363 – SDS/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 030.407.284-23, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de  disco de 
equilíbrio, bolas suíças, kits de cones, entre outros, para creche lar da criança. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
078/PMCSA-SME/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 078/PMCSA-SME/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 078/PMCSA-
SME/2018  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SC DA SILVA 
COMÉRCIO EIRELI - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                                                             ANEXO ÚNICO 
 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

5 

BOIA ESPAGUETE MACARRÃO - 
COMPRIMENTO 1,65CM; DIÂMETRO 
6,5CM; FLUTUABILIDADE 85KG. 
GARANTIA MÍNIMA 3 MESES. 

SLADE 
FITNESS UND. 30 R$ 17,90 R$ 537,00 

6 
PULA CORDA SIMPLES - EM 
SILICONE. 
GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES 

PANGUE UND. 30 R$ 29,90 R$ 897,00 

10 

TATAMES EM EVA - PLACAS 1X1 
METRO, 30MM DE ALTURA, COM 
MOLDURA ACABAMENTO LATERAL; 
TATAMES ESPECIALMENTE 
DESENVOLVIDOS EM E.V.A, COM 
COMPOSIÇÃO EXTRA DO PRODUTO, 
PROPORCIONANDO 
EXCELENTE EFEITO MEMÓRIA 
(RESPOSTA AO IMPACTO 
RECEBIDO). PELÍCULA TEXTURIZADA 
E SILICONIZADA "NÃO QUEIMA". 
CORTE PERFEITO EM 90°. DURÁVEL: 
POSSUI VALIDADE INDETERMINADA. 
A DURAÇÃO É LONGA, 
DEPENDENDO PRINCIPALMENTE 
DAS FORMAS ADEQUADAS DE 
MANUSEIO E ARMAZENAGEM. 
DENSIDADE ADEQUADA PARA 
PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA. 
ATIVIDADES INFANTIS DE BAIXO 
IMPACTO. PRÁTICAS ESPORTIVAS 
OU DE RELAXAMENTO, COMO 
YOGA, PILATES, ALONGAMENTO, 
GINÁSTICA LOCALIZADA, 
MASSAGENS, ETC. FÁCIL 
MANUSEIO, MATERIAL LEVE E AO 
MESMO TEMPO RESISTENTE. 
FORNECIDO EM CORES QUE 
AGRADAM O PÚBLICO INFANTIL. 
GARANTIA MÍNIMA 3 MESES. 

SLADE 
FITNESS UND. 64 R$ 105,90 R$ 6.777,60 

VALOR TOTAL:  R$                              8.211,60  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/PMCSA-SECS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMCSA-SECS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/PMCSA-SECS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos TRINTA E UM dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Comunicação Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 001/PMCSA-SECS/2019 homologado pela Secretaria Executiva de 
Comunicação Social, o Sr. José Emerson Silva de Barros, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da 
Cédula de Identidade sob o nº. 7.729.043 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 098.108.144-45, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa, STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Historiador Pereira da Costa, nº 539, Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.139.305/0001-28, neste ato legalmente representada 
por sua administradora, a Sra. Flaviane Souza de Moura, brasileira, casada, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 7.029.956 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.515.614-26. A sequência 
da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
contratação de empresa especializada na locação de por unidade/hora de 5.000 (cinco mil) horas ano 
de carro de som, através da Secretaria Executiva de Comunicação Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/PMCSA-SECS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 001/PMCSA-SECS/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 001/PMCSA-SECS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de início dos serviços objeto licitado será de 6 (seis) horas, a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada, 
no setor responsável da Secretaria Executiva de Comunicação Social. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 001/PMCSA-SECS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
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requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
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29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Comunicação 
Social designa José Emerson Silva de Barros (Secretário Executivo de Comunicação Social), telefone: 
81-3521-6461. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/PMCSA-
SECS/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Comunicação Social 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: STATUS SOM 
ENTRETENIMENTO LTDA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. U. V. TOTAL 

1 

Carro de som de porte médio com no máximo 07 anos 
de fabricação; licenciado junto aos órgãos públicos 
competentes, tudo em conformidade com a legislação 
vigente, com condutor devidamente habilitado, veículo 
deverá possuir gerador próprio, 02 microfones s/fios e 02 
microfones com fio, gravador de som, leitor de CD (que 
execute MP3 e outros formatos e som com 
potência igual ou superior a 3.000 Watts. 

HORA 5.000 59,00 295.000,00 

TOTAL R$ 295.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/ PMCSA-SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/ PMCSA-SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/PMCSA-SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos TRINTA E UM dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
066/PMCSA-SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. 
Edna Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa R&R TRANPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.132.485/0001-53, com sede na Rua Estrada da Vitória, n° 63, 
Jussaral, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.590-000, representada por seu Procurador, o Sr. 
GILDO AMANCIO BATISTA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 2.815.714 
SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 416.205.694-34, no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 
contratação de empresa especializada para locação de ônibus, para atender a população carente do 
Município, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 066/ 
PMCSA-SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 066/PMCSA-
SMPROS/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 066/PMCSA-SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O serviço deverá ser iniciado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data da Ordem 
de Serviço, emitida pela secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 066/PMCSA-SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 066/PMCSA-
SMPROS/2018 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: R&R TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO LTDA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT 
EMP. 01 

V. U. V. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ÔNIBUS EXECUTIVO", 
COM NO MÍNIMO 44 (QUARENTA E QUATRO) 
PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, 
DOCUMENTAÇÃO EM DIA, PNEUS NOVOS, 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ESPELHOS 
RETROVISORES EM AMBOS OS LADOS, CINTO DE 
SEGURANÇA, LIMPADORES DE PARA-BRISAS, 
ASSENTOS INDIVIDUAIS, SEGURO TOTAL SEM 
CUSTO DE FRANQUIA PARA LOCATÁRIA, COM 
TODOS OS ITENS DO VEÍCULO FUNCIONANDO 
PERFEITAMENTE, POSSIBILIDASDADE DE ATÉ 10 
(DEZ) VEÍCULOS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, A 
SEREM UTILIZADOS DE FORMA SIMULTÂNEA. 

KM 10.000 16,50  165.000,00 

TOTAL R$ 165.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/PMCSA-SMDS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/ PMCSA-SMDS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/ PMCSA-SMDS /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
 

Aos OITO dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 089/PMCSA-SMDS/2018 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 
Social, o Sr. Fábio Henrique Mendes da Fonsêca, brasileiro, casado, funcionário Público, portador 
da Cédula de Identidade sob o nº. 3.993.199 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 735.390.824-68, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.560.250/0001-08, com sede na Rua João Teixeira, 398 – Estância – Recife –PE/ CEP: 50.771-400, 
Fone: 3455-6992, representada por seu representante legal, a Sr. Sergio Murilo Cordeiro de Melo, 
portador da cédula de identidade nº 1.822.079 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 304.376.014-04 
no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de doze meses para eventual 
aquisição de aparelhos de ar condicionados de 9.000 (nove mil) btus, 12.000 (doze mil) btus e 
18.000 (dezoito mil) btus, através da Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
089/PMCSA-SMDS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 089/PMCSA-
SMDS/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 089/PMCSA-SMDS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto licitado será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrada da fatura devidamente 
atestada, pelo responsável do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 089/PMCSA -SMDS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu além da 
identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
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de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações a Secretaria Municipal de Defesa Social indica 
o Sr. Ademir Ferreira de Sá Leitão, (Coordenador Administrativo), telefone: 3521-6620, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preço, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitantes(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 –  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 089/PMCSA-
SMDS/2018 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Defesa Social 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SM CORDEIRO DE 
MELO EIRELI - EPP 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. 
CONTRATADO 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 9.000 BTUS 
- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR SPLIT DE 0,75 TR, TIPO 
PAREDE (HI-WALL), 
TECNOLOGIA INVERTER, COR 
CLARA (BRANCA/GELO), COM 
CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 9.000 
BTU/H (_0,3%), TIPO SLIM; 
CICLO FRIO, RESFRIAMENTO 
RÁPIDO, ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA BIFÁSICA DE 220V, 
60 HZ, SILENCIOSO; FLUÍDO 
REFRIGERANTE R410A, 
PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. 
COM SELO PROCEL.GARANTIA 
MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 
(UM) ANO. COM INSTALAÇÃO 
INCLUSO 

AGRATO    
ICS9F R4-

02 
UND. 1  R$      1.700,00   R$          

1.700,00  

2 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 12.000 
BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
DE 1,00 TR, TIPO PAREDE (HI-
WALL), TECNOLOGIA 
INVERTER, COR CLARA 
(BRANCA/GELO), COM 
CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 12.000 
BTU/H (_0,3%), TIPO SLIM; 
CICLO FRIO, RESFRIAMENTO 
RÁPIDO, ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA BIFÁSICA DE 220V, 
60 HZ, SILENCIOSO; FLUÍDO 
REFRIGERANTE R410A, 
PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. 
COM SELO PROCEL.GARANTIA 
MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 
(UM) ANO. COM INSTALAÇÃO 
INCLUSO 

AGRATO    
ICS12F 
R4-02 

UND. 12  R$      1.900,00   R$         
22.800,00  
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3 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 18.000 
BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO 
CONDICIONADOR DE AR FRIO 
TIPO SPLIT, DE PRIMEIRA 
LINHA, COM CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 18.000 
BTUS; COM TECNOLOGIA 
INVERTER; UTILIZAR GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO 
R410A; POSSUIR 
ACIONAMENTO POR 
CONTROLE REMOTO; TER 
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; 
TENSÃO DE 220 VOLTS.COR 
CLARA (BRANCA/GELO). COM 
SELO PROCEL.GARANTIA 
MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 
(UM) ANO. COM INSTALAÇÃO 
INCLUSO 

AGRATO    
ICS18F 
R4-04 

UND. 6  R$      2.900,00   R$         
17.400,00  

VALOR TOTAL: R$ 41.900,00 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/PMCSA-SDR/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/PMCSA-SDR/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/PMCSA-SDR/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZENOVE dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 
SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Superintendência de Desenvolvimento Rural, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 006/PMCSA-SDR/2019 homologado pelo Superintendente de 
Desenvolvimento Rural, o Sr. Aziel Almeida de Souza, brasileiro, casado, Agricultor e Pecuarista, 
portador da Cédula de Identidade sob o nº. 2.699.136 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 
493.003.694-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 
registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo tendo sido, os referidos preços 
oferecidos pela empresa LAMPIÃO CAÇA E PESCA E CAMPING LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 09.019.761/0001-60, com sede na Rua. Teixeira de Sá, n° 48 – Centro/Cabo de Santo 
Agostinho PE – CEP: 54.505-570, representado por seu representante legal, o Sr. Paulo André 
Gomes de Barros, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 416.295.744-49, 
portador do RG n° 2.799.011 SSP/PE, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de 50 
(cinquenta) sacos de 20 (vinte) KG de sementes de milho híbrido, classificação AG 1051, através da 
Superintendência de Desenvolvimento Rural. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Superintendência de 
Desenvolvimento Rural não será obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando 
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, 
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade 
de condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
006/PMCSA-SDR/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 006/PMCSA-SDR/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 006/PMCSA-SDR/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

6.1 - O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 006/PMCSA-SDR/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 3 de 6 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
6.8 – Manter, durante a vigência a Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações;; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado da aquisição, 
pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo;  

d) Advertência; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja  promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
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de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, a Superintendência de Desenvolvimento 
Rural designa o Sr. Aziel Almeida de Souza (superintendente de Desenvolvimento Rural), telefone: 81 
– 3521-6770, para ser o fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, que registrara 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) 
licitante(s) vencedor(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 006PMCSA-
SDR/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Superintendência de Desenvolvimento Rural 
 
 
 
 

 CONTRATADA: LAMPIÃO CAÇA E 
PESCA E CAMPING LTDA  
 
 
 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                               ANEXO ÚNICO  
 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CONTRATADO 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 SEMENTES DE MILHO HIBRIDO, CLASSIFICAÇÃO AG 1051. 
SACO COM 20 KG. SACO 50 740,00 37.000,00 

  (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 
VALOR TOTAL: R$ 37.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos CINCO dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. Edna 
Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 07.631.411/0001-24, com sede na Rua Dois, n° 25, 2ª, Maranguape I, 
Paulista/PE, CEP: 53.444-380, representada por seu Procurador, o Sr. JOÃO BEZERRA DE 
FREITAS NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade nº 4.679.783 
SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 919.088.764-68, no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de materiais de expediente e utensílios para escritório, através da Secretaria Municipal de 
Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
088/SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contadas a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, devendo a 
entrega ser realizada no endereço: Rodovia PE 60, nº 2520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria 
Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 088/SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018 e 
a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: MJ COMÉRCIO DE 
MÓVEIS EIRELI 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT
. 

MJ COMÉRCIO DE 
MÓVEIS EIRELI 

V. 
UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

APONTADOR DE LÁPIS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MANUAL, 
PORTÁTIL, COM NO 
MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA, 
EM MATERIAL PLÁSTICO 
RÍGIDO, DEPÓSITO. 

LEO E LEO UND. 200  R$         
1,67  

 R$          
334,00  

2 

BLOCO CUBOLEMBRETE 
COLORIDO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM 600 FLS - 
FORMATO 95 x 81,5 mm - 
PAPEL OFF - SET 75 g/m². 

TILIBRA UND. 200  R$         
8,47  

 R$          
1.694,00  

3 

BLOCOS RECADOS AUTO 
ADESIVOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: NAS DIMENSÕES 
APROX. 76 x 102 mm, 
AMARELO - COM 100 
FOLHAS. 

JOCAR UND. 200  R$         
1,99  

 R$          
398,00  

4 

BLOCOS RECADOS AUTO 
ADESIVOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: NAS DIMENSÕES 
APROX. 38 x 50mm, 
AMARELO , PACOTE COM 4 
UNIDADES 

JOCAR PACOT
E 200  R$         

2,88  
 R$          

576,00  

5 

ELÁSTICO AMARELO n° 18: 
CARACTERÍSTICA 
MINIMAS: COMPOSIÇÃO 
BORRACHA NATURAL 
- PCTE DE 1 kg. 

PREMER PACOT
E 50  R$         

14,85  
 R$          

742,50  

6 

BORRACHA BRANCA TIPO 
PONTEIRA: 
CARACTÉRISTICAS 
MÍNIMAS: PARA ENCAIXE 
EM FUNDO DE LÁPIS - 
PCTE C/50 UND. 

LEO E LEO PACOT
E 50  R$         

4,76  
 R$          

238,00  
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7 

BORRACHA PLÁSTICA 
APAGADORA DE ESCRITA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: NA COR BRANCA 
OU COLORIDA MACIA, COM 
CINTA PLÁSTICA, 
TAMANHO 42 mm DE 
COMPRIMENTO x 21 mm DE 
LARGURA x 11 mm  - CX 
COM 20 UND. 

RED BOR PACOT
E 100  R$         

10,38  
 R$          

1.038,00  

8 

BLOCO DE PAPEL PARA 
FLIP-CHAT 75g: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: DIMENSÕES 
APROXIMADAS 64x88cm, 
COM 50 FOLHAS. 

VMP UND. 50  R$         
44,21  

 R$          
2.210,50  

9 

ESTILETE LÂMINA DE AÇO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: LÂMINA DE 18 
mm, MEDINDO 15 cm, 
CORPO POLIPROPILENO 
RÍGIDO, DISPOSITIVO 
PARA TRAVAR A LÂMINA. 

MASTER 
PRINT UND. 100  R$             

0,56  
 R$                 
56,00  

10 

CAIXA PARA 
CORRESPONDÊNCIA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: DUPLA EM 
ACRÍLICO CRISTAL, COM 
DOIS COMPARTIMENTOS, 
ARTICULADA. 

NOVACRIL UND. 50  R$         
26,17  

 R$          
1.308,50  

11 

PORTA CANETA EM 
ACRÍLICO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PRODUTO 
DURÁVEL E RESISTENTE, 
DESIGN INOVADOR, LEVE 
COM BOA COMBINAÇÃO 
DE ESPAÇOS; PARA 
PORTAR CANETAS / 
CARTÃO / PAPEL 
RASCUNHO E CLIPES. 

NOVACRIL UND. 100  R$         
8,72  

 R$          
872,00  

12 

CAIXA DE ARQUIVO 
MORTO PARA 
DOCUMENTOS: 
DOCUMENTOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: POLIONDA, EM 
POLIETILENO, NAS CORES: 
AZUL, VERMELHA, 
AMARELA. DIMENSÕES 
APROX MÍNIMAS DE 
350x130x245mm. 

ALAPLAST UND. 3.000  R$         
2,86  

 R$          
8.580,00  
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13 

CANETA HIDROGRÁFICA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PONTE FINA, 
CARGA NÃO TÓXICA, 
CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO, DIMENSÕES 
140mm (COMPRIMENTO) x 
8,5mm (DIÂMENTRO), COM 
VARIAÇÃO DE +/- 10%, 
GRAVADO NO CORPO A 
MARCA DO FABRICANTE. 
EMBALAGEM: JOGO COM 
12(DOZE) UNIDADES. 

LEO E LEO JOGO 50  R$         
3,77  

 R$          
188,50  

14 

CANETA MARCADORA, 
PARA ESCRITA EM CD E 
DIVERSAS SUPERFICIES: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PONTA DE 
POLIÉSTER DE DIÂMTERO 
0,9 mm, COR PRETA, 
GRAVADO NO CORPO A 
MARCA DO FABRICANTE. 

BRW UND. 150  R$         
1,16  

 R$          
174,00  

15 

CANETA SALIENTADORA, 
PARA MARCAR TEXTOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COR 
FLUORESCENTE VERDE, 
GRAVADO NO CORPO A 
MARCA DO FABRICANTE. 
Cx C/12 UNIDADES. 

MASTER 
PRINT CX 50  R$         

9,52  
 R$          

476,00  

16 

CANETA SALIENTADORA, 
PARA MARCAR TEXTO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COR 
FLUORESCENTE 
AMARELO, GRAVADO NO 
CORPO A MARCA DO 
FABRICANTE. CX C/12 
UNIDADES. 

MASTER 
PRINT CX 50  R$         

9,52  
 R$          

476,00  

17 

CANETAS 
ESFEROGRÁFICA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CORPO 
TRANSPARENTE E PONTA 
DE METAL, GRAVADO NO 
CORPO A MARCA DO 
FABRICANTE - CX C/50 
UNDS, PONTA MÉDIA DE 
1,00mm. COR AZUL. 

INJEX PEN CX 300  R$         
24,26  

 R$          
7.278,00  
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18 

CANETAS 
ESFEROGRÁFICA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CORPO 
TRANSPARENTE E PONTA 
DE METAL, GRAVADO NO 
CORPO A MARCA DO 
FABRICANTE - CX C/50 
UNDS, PONTA MÉDIA DE 
1,00mm. COR VERMELHA. 

INJEX PEN CX 50  R$         
24,26  

 R$          
1.213,00  

19 

CANETAS 
ESFEROGRÁFICA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CORPO 
TRANSPARENTE E PONTA 
DE METAL, GRAVADO NO 
CORPO A MARCA DO 
FABRICANTE - CX C/50 
UNDS, PONTA MÉDIA DE 
1,00mm. COR PRETA. 

INJEX PEN CX 50  R$         
24,26  

 R$          
1.213,00  

20 

CARTOLINA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COR BRANCA 
CARD SET DE 180g, 
MEDIDAS APROXIMADAS 
50x66. PACOTE CM 100 
UND. 

SÃO 
MIGUEL 

PACOT
E 5  R$         

53,04  
 R$          

265,20  

21 

CLIPS PARA PAPEL: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM AÇO 
NIQUELADO, n° 3/0. 
EMBALAGEM: CAIXA COM 
50 UNIDADES. 

ECCO 
CLIPS CX 500  R$         

1,16  
 R$          

580,00  

22 

CLIPS PARA PAPEL: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM AÇO 
NIQUELADO, n° 8/0. 
EMBALAGEM: CAIXA COM 
25 UNIDADES. 

ECCO 
CLIPS CX. 500  R$         

1,26  
 R$          

630,00  

23 

COLA EM BASTÃO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EMBALAGEM DE 
8g, NÃO TÓXICA. 
VALIDADE MÍNIMA DE 6 
MESES, A PARTI DA 
DATA DE ENTREGA. 

LEO E LEO UND. 200  R$         
0,72  

 R$          
144,00  

24 

COLA BRANCA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
EMBALAGEM DE 90g, NÃO 
TÓXICA. VALIDADE 
MÍNIMA DE 6 MESES, A 
PARTI DA DATA DE 

GLINORTE UND. 400  R$         
1,07  

 R$          
428,00  
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ENTREGA. 

25 

CORRETIVO LIQUIDO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: BRANCO, Á BASE 
DE 
ÁGUA,ATÓXICO,SECAGEM 
RÁPIDA. EMBALAGEM 
18ML.CAIXA C/12 UND. 
VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES, A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA. 

GLINORTE CX. 50  R$         
8,68  

 R$          
434,00  

26 

FITA ADESIVA CREPE 
(LARGA): 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: FITA DE PAPEL 
CREPE COMPOSTA DE 
ADESIVO À BASE DE 
RESINA E BORRACHA, 
RASGÁVEL À MÃO, BOA 
ADESÃO E FÁCIL 
REMOÇÃO. DIMENSÕES 
APROX.: LARGURA: 48mm X 
50m . 

ADERE UND. 200  R$         
6,81  

 R$          
1.362,00  

27 

FITA ADESIVA CREPE 
(ESTREITA): 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: FITA DE PAPEL 
CREPE COMPOSTA DE 
ADESIVO À BASE DE 
RESINA E BORRACHA, 
RASGÁVEL À MÃO, BOA 
ADESÃO E FÁCIL 
REMOÇÃO. DIMENSÕES 
APROX.: LARGURA: 25mm X 
50m . 

ADERE UND. 100  R$         
5,18  

 R$          
518,00  

28 

FITA ADESIVA MARROM: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM 
POLIPROPILENO PARA 
EMPACOTAMENTO. 
DIMENSÕES APROX.: 
LARGURA: 50MM X 50M. 

ADERE UND. 100  R$         
2,80  

 R$          
280,00  

29 

FITA ADESIVA 
TRANSPARENTE(LARGA): 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM  
POLIPROPILENO PARA 
EMPACOTAMENTO. 
DIMENSÕES APROX.: 
LARGURA: 45MM X 50M. 

ADERE UND. 150  R$         
2,52  

 R$          
378,00  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 11 de 15 

30 

FITA ADESIVA 
TRANSPARENTE(ESTREITA
): 
CARATERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM 
POLIPROPILENO. 
DIMENSÕES MÍNIMAS: 
12MM 
X 33M. 

ADERE UND. 100  R$         
0,82  

 R$          
82,00  

31 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: AÇO 
GALVANIZADO, TAMANHO 
26/6. CAIXA COM 5.000 
UNIDADES. CONTENDO A 
MARCA DO 
FABRICANTE. 

MASTER 
PRINT CX. 200  R$         

3,25  
 R$          

650,00  

32 

LÁPIS GRAFITE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM MADEIRA, 
REDONDO, Nº02. CAIXA 
COM 144 UNIDADES - COR 
PRETA. 

INJEX PEN CX. 50  R$         
32,30  

 R$          
1.615,00  

33 

MARCADOR PARA 
QUADRO BRANCO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PERFIL 
REDONDO, TINTA À BASE 
DE ÁLCOOL PARA USO EM 
QUADRO BRANCO E EM 
SUPERFÍCIES LISAS, COM 
SECAGEM RÁPIDA,PODE 
FICAR ATÉ 06 HORAS 
DESTAMPADO SEM SECAR, 
COMPOSIÇÃO: 
SOLVENTES, PIGMENTOS, 
ADITIVOS E RESINAS, 
CAIXA COM 12 
UNIDADES (CORES 
VARIADAS). 

BRW CX. 50  R$         
15,56  

 R$          
778,00  

34 

MARCADOR PERMANENTE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PONTA DE 
0,6MM. PINCEL ATÔMICO, 
COR AZUL. 

BRW UND. 200  R$         
0,98  

 R$          
196,00  

35 

MARCADOR PERMANENTE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PONTA DE 
0,6MM. PINCEL ATÔMICO, 
COR PRETO. 

BRW UND. 100  R$         
0,98  

 R$          
98,00  
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36 

MARCADOR PERMANENTE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PONTA DE 
0,6MM. PINCEL ATÔMICO,  
COR VERMELHO. 

BRW UND. 100  R$         
0,98  

 R$          
98,00  

37 

PILHA ALCALINA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TAMANHO AA, 1,5 
VOLTS. EMBALAGEM COM 
04 UNIDADES, COM DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. 

ELGIN BLISTE
R 50  R$         

5,52  
 R$          

276,00  

38 

PILHA ALCALINA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TAMANHO AAA, 
1,5 VOLTS. EMBALAGEM 
COM 04 UNIDADES, COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE 

ELGIN BLISTE
R 50  R$         

5,02  
 R$          

251,00  

39 

PINCEL ATÔMICO AZUL: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PONTA 
GROSSA EM FELTRO, NA 
COR AZUL, TINTA Á BASE 
DE ÁLCOOL, 
RECARREGÁVEL, CAIXA 
COM 12, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. 

MASTER 
PRINT CX. 100  R$         

15,80  
 R$          

1.580,00  

40 

PINCEL ATÔMICO PRETO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PONTA 
GROSSA EM FELTRO, NA 
COR PRETA, TINTA Á BASE 
DE ÁLCOOL, 
RECARREGÁVEL, CAIXA 
COM 12, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. 

MASTER 
PRINT CX. 50  R$         

15,80  
 R$          

790,00  

41 

PINCEL ATÔMICO VERDE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PONTA 
GROSSA EM FELTRO, 
NA COR VERDE, TINTA Á 
BASE DE ÁLCOOL, 
RECARREGÁVEL, CAIXA 
COM 12, COM DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO 

MASTER 
PRINT CX. 50  R$         

15,80  
 R$          

790,00  
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FABRICANTE. 

42 

PINCEL ATÔMICO 
VERMELHO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COM PONTA 
GROSSA EM FELTRO, NA 
COR VERMELHA, TINTA Á 
BASE DE ÁLCOOL, 
RECARREGÁVEL, CAIXA 
COM 12, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. 

MASTER 
PRINT CX. 50  R$         

15,80  
 R$          

790,00  

43 

PRANCHETA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM 
ACRÍLICO, COM 
PRENDEDOR METÁLICO, 
FORMATO OFÍCIO, 
DIMENSÕES 33X23CM. 

NOVACRIL UND. 300  R$         
8,51  

 R$          
2.553,00  

44 

RÉGUA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM 
POLIESTIRENO 30 CM 
CRISTAL, COM ESCALA DE 
PRECISÃO. 

WALEU UND. 100  R$         
0,57  

 R$          
57,00  

45 

SACO PLÁSTICO PARA 
DOCUMENTOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM PVC CRISTAL 
0,20, COM 4 FUROS, 
DIMENSÕES 210MM X 
297MM. PACOTE COM 10 
UND. 

ELOPLAST PACOT
E 400  R$         

3,13  
 R$          

1.252,00  

46 

TESOURA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MODELO 
DOMÉSTICA, EM AÇO 7", 
COM PONTA, CABO EM 
PLÁSTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 

BRW UND. 200  R$         
4,07  

 R$          
814,00  

47 

TINTA PARA CARIMBO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PARA CARIMBO E 
AUTO-ENTITADO DE 40 ML, 
NA COR PRETA. 

JAPAN UND. 50  R$         
4,88  

 R$          
244,00  

48 

MOLHA DEDO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: UMECTANTE 
PARA OS DEODS EM 
PASTA, COM ESTOJO 
PLÁSTICO 12G. VALIDADE 

WALEU UND. 150  R$         
1,89  

 R$          
283,50  
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MÍNIMA DE 12 MESES. 

49 

GRAMPO TRILHO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: METALIZADO , 80 
MM, PARA 200 FOLHAS. CX 
C/50 UND. 

JOCAR CX. 200  R$         
7,48  

 R$          
1.496,00  

50 

GRAMPO TRILHO 
PLÁSTICO: PRETO, 80MM, 
CAPACIDADE PARA ATE 
200 FOLHAS, EM 
POLIPROPILENO. PACOTE 
COM 50 UNIDADES 

EJR PLAST PACOT
E 100  R$         

6,53  
 R$          

653,00  

51 

CALCULADORA DIGITAL 
PORTÁTIL: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CAPACIDADE 
12(DOZE) DÍGITOS, COM AS 
4(QUATRO)OPERAÇÕES 
BÁSICAS, RAIZ QUADRADA, 
PORCENTAGEM, 
CORREÇÃO PARCIAL E 
TOTAL, INVERSÃO E 
SINAIS, MEMORIAL, 
BATERIA A LUZ SOLAR. 

MASTER 
PRINT UND. 100  R$         

16,56  
 R$          

1.656,00  

52 

EXTRATOR DE GRAMPOS: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EXTRATOR DE 
GRAMPOS MANUAL, TIPO 
ESPÁTULA, EM METAL 
CROMADO, CAIXA COM 12 
UNIDADES. 

JAPAN CX. 100  R$         
18,44  

 R$          
1.844,00  

53 

GRAMPEADOR DE MESA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CAPACIDADE 
PARA GRAMPEAR ATÉ 
26 FOLHAS DE 75 G/M², 
PINTURA EPÓXI, APOIO 
DA BASE MATERIAL 
PLÁSTICO POLIETILENO, 
FABRICADO EM CHAPA DE 
AÇO, MOLA 
RESISTENTE COM 
RETRATAÇÃO 
AUTOMÁTICA, 
BASE PARA ALOJAR 
GRAMPO COM 2,0MM DE 
ESPESSURA, 
DIMENSÕES:20X5X9MM, 
GRAMPO 
ABERTO E FECHADO - 
GRAMPEIA ATÉ 26 FLS E 
ALFINETE ATÉ 15 FLS, 

JOCAR UND. 100  R$         
20,66  

 R$          
2.066,00  
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CAPACIDADE DE CARGA 
DE UM PENTE DE 208 
GRAMPOS TIPO 26/6, 
ALTA RESISTÊNCIA. 

54 

GRAMPEADOR 
GRANDE:CARACTERÍSTICA
S 
MÍNIMAS: CAPACIDADE 
PARA GRAMPEAR ATÉ 
200 FOLHAS DE 75 G/M², 
PINTURA EPÓXI, 
APOIO DA BASE DE APOIO 
DE APROX. 30 CM, 
FABRICADO EM CHAPA DE 
AÇO, MOLA 
RESISTENTE COM 
RETRATAÇÃO 
AUTOMÁTICA 
- GRAMPEIA ATÉ 200 FLS, 
UTILIZANDO 
GRAMPOS TIPO 23/24, 
ALTA RESISTÊNCIA. 
DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 
295 x 95 x 18,5 mm (C x L x 
A), COM RÉGUA 
POSICIONADORA. 

JOCAR UND. 50  R$         
83,31  

 R$          
4.165,50  

TOTAL LOTE I  R$           
59.163,20  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos CINCO dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. Edna 
Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS 
EM GERAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.658.170/0001-26, com sede na Avenida 
Estância, nº 392, no bairro de Areias, Recife/PE, representada por seu procurador, o Sr. Samuel da 
Silva Leotério, portador da cédula de identidade nº 8.699.182 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
103.401.414-50, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de materiais de expediente e utensílios para escritório, através da Secretaria Municipal de 
Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
088/SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contadas a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, devendo a 
entrega ser realizada no endereço: Rodovia PE 60, nº 2520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria 
Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 088/SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 6 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018 e 
a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: ALIANÇA 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM 
GERAL LTDA - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                                                                     ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS EM GERAL LTDA 

ME 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

ENVELOPE SACO 
GRANDE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM PAPEL 
KRAFT OURO, 80 GR, 
DIMENSÕES MÍNIMA 229 
X 324 MM, SEM TIMBRE. 
EMBALAGEM: CAIXA 
COM 250 UND. 

FORONI CX. 80  R$           52,42   R$             4.193,60  

2 

ENVELOPE SACO MÉDIO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM PAPEL 
KRAFT OURO, 80 GR, 
DIMENSÕES MÍNIMA. 185 
X 248 MM, SEM TIMBRE. 
EMBALAGEM: CAIXA 
COM 500 UND. 

FORONI CX. 80  R$           44,55   R$             3.564,00  

3 

ENVELOPE SACO 
GRANDE: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM PAPEL 
KRAFT BRANCO, 80 GR, 
DIMENSÕES MÍNIMA 229 
X 324 MM, SEM TIMBRE. 
EMBALAGEM: CAIXA 
COM 250 UND. 

FORONI CX. 80  R$           53,38   R$             4.270,40  

4 

ENVELOPE SACO MÉDIO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: EM PAPEL 
KRAFT BRANCO, 80 GR, 
DIMENSÕES MÍNIMA. 185 
X 248 MM, SEM TIMBRE. 
EMBALAGEM: CAIXA 
COM 500 UND. 

FORONI CX. 80  R$           40,85   R$             3.268,00  

5 

ENVELOPE CARTA: 
ENVELOPE  BRANCO, 
TIPO CARTA, TAMANHO 
MÍNIMA 114MM X 229MM, 
75G/M2, CAIXA COM 1000 
UNIDADES. 

FORONI CX. 80  R$           58,80   R$             4.704,00  

TOTAL LOTE I I  R$           20.000,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos CINCO dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. Edna 
Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa AM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.088.143/0001-71, com sede na Rua 21 
de Abril, nº 1254 – Anexo A, Afogados, Recife/PE, representada por seu procurador, o Sr. Severino 
Alves dos Santos, portador da cédula de identidade nº 1.134.561 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 125.312.354-34, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de materiais de expediente e utensílios para escritório, através da Secretaria Municipal de 
Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
088/SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contadas a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, devendo a 
entrega ser realizada no endereço: Rodovia PE 60, nº 2520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria 
Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 088/SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 088/SMPROS/2018 e 
a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: AM COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. 
AM COMÉRCIO DE MATERIAIS  DE 

ESCRITÓRIO LTDA ME 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

ETIQUETA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
25,4X66,7MM, 
FOLHA COM 30 
UND. PACOTE COM 
3.000 UND. 

PIMACO PACOTE 50  R$           29,20   R$             1.460,00  

2 

ETIQUETA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
25,4X101,6MM, 
FOLHA COM 20 
UND. PACOTE COM 
2.000 UND. 

PIMACO PACOTE 50  R$           29,20   R$             1.460,00  

3 

ETIQUETA: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
50,8X101,6MM, 
FOLHA COM 10 
UND. PACOTE COM 
1.000 UND. 

PIMACO PACOTE 50  R$           29,20   R$             1.460,00  

4 

LIVRO 
PROTOCOLO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
ENCADERNADO 
COM 100 FOLHAS. 
DIMENSÕES: 
215X160 MM. 

BAHIA 
AG. UND. 300  R$             6,50   R$             1.950,00  

5 

CADERNO CAPA 
DURA (LIVRO ATA): 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 100 
PÁGINAS, COM 
FOLHAS 
NUMERADAS 

TILIBRA UND. 100  R$             6,58   R$                658,00  

6 

PAPELÃO COURO 
40: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PAPELÃO 
COURO N 40, NAS 
DIMENSÕES 40 X 
50 cm, ESPESSURA 
1,8 a 2,0mm 

PAPELÃO 
PARANÁ UND. 100  R$             9,02   R$                902,00  
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7 

PAPEL CARTÃO 
(LINHO OU CASCA 
DE OVO): 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PAPEL 
TEXTURIZADO 
FORMATO A4, 
GRAMATURA 180G, 
COR BRANCA, 
PACOTE COM 20 
FOLHAS. 

INFOPEL PACOTE 100  R$             9,90   R$                990,00  

8 

PAPEL CARBONO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
PAPEL CARBONO 
PRETO, TAMANHO 
A4, RESISTENTE, 
CAIXA COM 100 
FOLHAS. 

RADEX CX. 100  R$           20,00   R$             2.000,00  

TOTAL LOTE I I I  R$           10.880,00  

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. 

AM COMÉRCIO DE 
MATERIAIS  DE 

ESCRITÓRIO LTDA ME 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

PAPEL A4 ALCALINO: 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PAPEL , FORMATO 
A4, GRAMATURA 75G, 
PACOTE COM 500 FOLHAS. 
CAIXA COM 10 
RESMAS. 

ECOQUALITY CX. 150 156,66  R$         
23.499,00  

TOTAL LOTE I V  R$           
23.499,00  
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/PMCSA-SECL/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/PMCSA- SECL/2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/PMCSA- SECL/2019 
 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 
 

Aos NOVE dias do mês de OUTUBRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 023/PMCSA-SECL/2019 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa STATUS SOM ENTRETENIMENTO DE PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.139.305/0001-28, sediada à Avenida Dantas 
Barreto, 2089, Andar 1, Sala D, Centro, Moreno/PE, representada pelo sua representante legal a Sra. 
Flaviane Souza De Moura, portador da cédula de identidade nº 7.029.956-SDS/PE, inscrito no CPF 
(MF) sob o nº 059.515.614-26, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores, entre outros, para as festividades realizadas no 
Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
023/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 023/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 023/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
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contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA – EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR 

9.1 – Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Mecânico: Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 , 10, 
11, 12, 13, 14, 15 e 30, referente às Estruturas Metálicas, Camarins e Stands. 

9.2 – Engenheiro Eletricista: Para os itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, referente à 
Sonorização, Iluminação, Geradores, Telão, Painel de Led, Trio Elétrico e Mini Trio. 
9.3 – Para o item 27: As empresas de locação/manutenção de banheiros químicos são obrigadas a 
possuir a Licença de Operação expedida pelo órgão competente, em âmbito Federal, Estadual e/ou 
Municipal (Vigilância Sanitária) Certidão do Ibama. 
 

1. Conforme Lei Estadual n° 14.249/10 e suas alterações, a empresa cuja atividade consiste na 
coleta, transporte e disposição final de desejos provenientes de locação e higienização de 
banheiros químicos, fica obrigada a possuir Licença de Operação expedida pelo CPRH – 
Agência Estadual de Meio Ambiente. 

2. E empresa cuja atividade consiste na coleta, transporte e disposição final de dejetos 
provenientes da higienização de banheiros químicos é obrigatório a apresentação da Declaração 
da estação de tratamento em nome da licitante, informando que recebe e realiza o serviço de 
tratamento dos objetos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 
Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 
de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
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será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: STATUS SOM 
ENTRETENIMENTO DE PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. UNIT  V. TOTAL 

2 

 
PALCO TIPO II – 01 (um) Palco com base em 
estrutura tubular metálica ou em alumínio, 
medindo 14,00m de frente por 10,00m de 
profundidade e com 2,10m de altura do piso ao 
solo. Cobertura com estrutura espacial de 
alumínio estrutural tipo Box truss P50, coberta 
com lona em duas águas, medindo 10,00m de 
frente por 10,00m de profundidade e pé-direito 
de 7,00m de altura em toda a área interna do 
palco, entre o banzo inferior da treliça e o piso 
do palco. Complemento da cobertura nas áreas 
de apoio lateral e de fundo com estrutura 
tubular; fechamento das laterais e fundos do 
palco em lona blackout de poliéster com PVC, 
sendo branco pelo lado externo e preto pelo lado 
interno; 02 (dois) PA’s tipo Fly, em box truss, 
medindo 2,00m de comprimento, com 9,00m de 
altura; As colunas de sustentação e treliças 
horizontais da testeira, painéis frontais e 
contorno dos Flys serão executadas em box truss 
P30; fechamento total do palco com 2,10m de 
altura; 01 (uma) escada com 1,00m de largura, 
dando acesso ao patamar e deste ao piso do 
palco; 01 (um) house mix em box truss P30 
medindo 4,00m de frente por 4,00m de fundo 
com o pé direito de 3,00m; Área de produção 
medindo 72m2 contendo 02 camarins em TS 
climatizados med. 3,0m x 3,0m e 01 deposito em 
TS climatizados med. 3,0m x 2,0m; aterramento 
das estruturas com 10 (dez) hastes de 
aterramento, tipo Copperwell de 5/8” x 2,40m 
em cobre ou similar, com conector paralelo e 
parafuso, cabos Pirastic ou similar de BWF 750v 
de seção métrica de 25mm², templa rígido, 
devendo serem interligados da haste de terra às 
junções da estrutura de modo a abranger a maior 
área possível. Todo o aterramento deverá atender 
às exigências da Celpe.Com aplicação de 
Testeira 14x01 com tela em lona em metalon, 
com arte fornecida pela contratante. 

UND. 30  R$         6.166,66  
 R$         

184.999,80  

4 

01 (um) Tablado Coberto em estrutura piramidal 
com lona antichamas nigth and day, medindo 
6,60m de largura por 5,50m de comprimento, 
com pé-direito de 4,00m, com altura do chão ao 
piso de 0,60m, com escada e piso em placas pré-
fabricadas de ferro e madeirite naval todo 
acarpetado na cor cinza ou preto. 

UND. 30  R$            999,99  
 R$           

29.999,70  
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01 (um) Camarim medindo 4,00m x 4,00m, com 
paredes e teto em painéis TS formicados na cor 
branca e emoldurados por perfis metálicos, com 
piso estruturado em barrotes de 3” x 3” e 
compensados de 12mm revestidos em carpetes 
na cor cinza. O camarim deverá ser provido com 
área para instalação de 01 (uma) cabine 
sanitária, porta de acesso contendo fechadura, 
maçaneta e chave, instalação elétrica composta 
por 02(duas) lâmpadas fluorescentes 40w, 
02(dois) pontos de tomada trifásica e 01(um) 
aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTUs em 
perfeito estado de funcionamento. 

UND. 15  R$         1.032,59  
 R$           

15.488,85  

9 

01 (um) Toldo tipo pirâmide em estrutura 
metálica galvanizada medindo 6,00m x 6,00m 
com lona anti-chamas na cor branca com pé 
direito de 2,80m. 

UND. 50  R$            400,00  
 R$           

20.000,00  

13 

01 (um) Camarote montado em estrutura 
metálica e madeira, coberta tipo pirâmide em 
lona “night and day”, medindo 19,80m de 
comprimento, 5,50m de profundidade e 2,20m 
de altura do solo ao piso e 2,50m do piso ao teto, 
01 (uma) escada de acesso, 6 (seis) divisórias, 
das quais 5 (cinco) com 2,20m de largura e a 
outra com 7,00m de largura. Capacidade para 
120 (cento e vinte) lugares.  

UND. 8  R$         5.799,99  
 R$           

46.399,92  

16 
01 Gerador silenciado de 260 KVA, com 
eletricista de plantão e combustível para dez 
horas de funcionamento por diária. 

UND. 15  R$         2.299,99  
 R$           

34.499,85  

17 
01 Gerador silenciado de 180 KVA, com 
eletricista de plantão e combustível para dez 
horas de funcionamento por diária. 

UND. 20  R$         1.749,00  
 R$           

34.980,00  
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SONORIZAÇÃO TIPO 1- GRANDE PORTE 
PA(sonorização para o público) 01 (uma) mesa 
digital com 48 canais de entrada com recall 
automático para todos os canais, 12 auxiliares, 
08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização 
paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 
processadores dinâmicos por canal, 06 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz;; 01 multicabo 48 
vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com 
spliter, de 60 metros; 01 processador de sistema 
digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com 
multicabo exclusivo, que atenda à toda 
necessidade do equipamento; 01 equalizador 
analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de 
PA; 24 caixas de sub woofer com 02 falantes de 
18”, 1600 w RMS; 24 caixas acústicas tipo Line 
Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 
03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 
110 dba a 25 metros do palco; Amplificação 
compatível com o sistema;Cabeamento de AC 
com 50 metros mínimo;01 Aparelho de CD que 
reproduza MP3;Fios e cabos para a ligação do 
sistema.                                                                    
MONITOR (sonorização para o palco): 01 mesa 
digital 48 canais com recall automático para 
todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 
DCAs, contendo no mínimo 16 saídas físicas 
(outputs), 04 bandas de equalização 
paramétricas, 01 processador de efeito, 02 
processadores dinâmicos por canal, 07 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz; 01 processador de 
sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 
saídas para o side fill;02 side fills com 02 sub 
woofer com 02 falantes de 18” e 02 caixas de 03 
vias (graves,médios graves e medias altas);11 
caixas de monitor (02 falantes de 12” + driver de 
2”);Amplificação compatível com o sistema;04 
caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 03 vias (02 
falantes de 15”, 02 falantes de 6” e  01 driver 2”) 
para bateria;90 cabos de microfones;70 
pedestais; 20 garras; 
12 sub multicabos de 12 vias;50 microfones 
dinâmicos;20 microfones condensadores;06 
microfones sem fio UHF;20 Direct Box ativas e 
passivas;Fios e cabos para ligação do sistema, 
distribuição de energia com aterramento.02 
bateria com madeira em tipo Maple ou Birch: 
Bumbo de 22”, caixa 14”, tons de 12” 13” e 16” 
; ferragens: 01 estante de caixa, chimbau, 01 
banco, 04 estantes de pratos, 
pedal;Amplificadores para guitarra ,  com 
reverb, 70 watts;01 amplificador para contra 
baixo com compressor e 200 watts;20 
praticáveis pantográficos de 1,00m 

UND. 30  R$         3.666,66  
 R$         

109.999,80  
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SONORIZAÇÃO TIPO 2- Médio Porte 
PA(sonorização para o público) 01 (uma) mesa 
digital com 48 canais de entrada com recall 
automático para todos os canais, 12 auxiliares, 
08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização 
paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 
processadores dinâmicos por canal, 06 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz;01 multicabo 48 
vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com 
spliter, de 60 metros;01 processador de sistema 
digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com 
multicabo exclusivo, que atenda à toda 
necessidade do equipamento;01 equalizador 
analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de 
PA;16 caixas de sub woofer com 02 falantes de 
18”, 1600 w RMS;16 caixas acústicas tipo Line 
Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 
03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 
110 dba a 25 metros do palco;Amplificação 
compatível com o sistema;Cabeamento de AC 
com 50 metros mínimo;01 Aparelho de CD que 
reproduza MP3;Fios e cabos para a ligação do 
sistema.  MONITOR (Sonorização para o palco): 
01 mesa digital 48 canais com recall automático 
para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 
DCAs, contendo no mínimo 16 saídas físicas 
(outputs), 04 bandas de equalização 
paramétricas, 01 processador de efeito, 02 
processadores dinâmicos por canal, 07 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz;01 processador de 
sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 
saídas para o side fill;02 side fills com 02 sub 
woofer com 02 falantes de 18” e 02 caixas de 03 
vias (graves, médios graves e medias altas);12 
caixas de monitor (02 falantes de 12” + driver de 
2”);Amplificação compatível com o sistema;02 
caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 03 vias (02 
falantes de 15”, 02 falantes de 6” e  01 driver 2”) 
para bateria;60 cabos de microfones;50 
pedestais;10 garras;08 sub multicabos de 12 
vias;30 microfones dinâmicos;10 microfones 
condensadores;02 microfones sem fio UHF;10 
Direct Box ativas e passivas;Fios e cabos para 
ligação do sistema, distribuição de energia com 
aterramento.01 bateria com madeira em tipo 
Maple ou Birch: Bumbo de 22”, caixa 14”, tons 
de 12” 13” e 16” ; ferragens: 01 estante de caixa, 
chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos, 
pedal;Amplificadores para guitarra ,  com 
reverb, 70 watts; 
01 amplificador para contra baixo com 
compressor e 200 watts;12 praticáveis 
pantográficos de 1,00m. 

UND. 20  R$         3.000,00  
 R$           

60.000,00  
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SONORIZAÇÃO TIPO 3 – Pequeno Porte PA 
(sonorização para o público) 01 (uma) mesa 
digital com 32 canais de entrada com recall 
automático para todos os canais, 12 auxiliares, 
08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização 
paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 
processadores dinâmicos por canal, 06 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz;01 multicabo 48 
vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com 
spliter, de 60 metros; 01 processador de sistema 
digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com 
multicabo exclusivo, que atenda à toda 
necessidade do equipamento;01 equalizador 
analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de 
PA;08 caixas de sub woofer com 02 falantes de 
18”, 1600 w RMS;08 caixas acústicas tipo Line 
Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 
03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 
110 dba a 25 metros do palco;Amplificação 
compatível com o sistema;Cabeamento de AC 
com 50 metros mínimo;01 Aparelho de CD que 
reproduza MP3;Fios e cabos para a ligação do 
sistema.                                                                    
MONITOR (Sonorização para o palco): 01 mesa 
digital 32 canais com recall automático para 
todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 
DCAs, contendo no mínimo 16 saídas físicas 
(outputs), 04 bandas de equalização 
paramétricas, 01 processador de efeito, 02 
processadores dinâmicos por canal, 07 canais de 
equalização 31 bandas operacionais, com 
resolução mínima de 48 khz;01 processador de 
sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 
saídas para o side fill;02 side fills com 02 sub 
woofer com 02 falantes de 18” e 02 caixas de 03 
vias (graves, médios graves e medias altas);08 
caixas de monitor (02 falantes de 12” + driver de 
2”);Amplificação compatível com o sistema;02 
caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 03 vias (02 
falantes de 15”, 02 falantes de 6” e  01 driver 2”) 
para bateria;60 cabos de microfones;50 
pedestais;10 garras;08 sub multicabos de 12 
vias;30 microfones dinâmicos;10 microfones 
condensadores;02 microfones sem fio UHF;10 
Direct Box ativas e passivas;Fios e cabos para 
ligação do sistema, distribuição de energia com 
aterramento.01 bateria com madeira em tipo 
Maple ou Birch: Bumbo de 22”, caixa 14”, tons 
de 12” 13” e 16” ; ferragens: 01 estante de caixa, 
chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos, 
pedal;Amplificadores para guitarra ,  com 
reverb, 70 watts;01 amplificador para contra 
baixo com compressor e 200 watts; 

UND. 40  R$         1.312,50  
 R$           

52.500,00  
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ILUMINAÇÃO TIPO 1 -  Grande porte 01 
Consoles de Iluminação com sistema de 
programação, acessos e painel multifunção touch 
screen; que possibilite a criação e inserção de 
programas em formato 3D,que comporte à cima 
de 3.072 canais de dmx 512,que possibilite a 
execução e programação remota ou via 
wirelless; 60 refletores P.A.R 64 F#02 com porta 
filtros;36 refletores P.A.R 64 F#05 com porta 
filtros;72 canais de dimmer de 4kw por canal;24 
refletores ELIPSOIDAIS 36º com zoom, íris, 
facas e porta gobo;36 refletores loco-light, P.A.R 
56 ou A.C.L.;16 refletores stripled (ribalta de 
led) 18º ,DMX 512,RGBW e 5 watts;30 
refletores P.A.R LED. DMX 512,RGBW,30º e 
5watts;20 refletores SET LIGHT 1000 watts 
com suporte para chão;30 moving  head´s spot 
de 1200 watts CYM;24 moving head´s beam 300 
ou 700 watts CYM10 fresnéis 2000 watts com 
porta gelatinas, garras, barn doors;50 strobinhos 
de  3watts com garra;24 refletores HQI 250w;01 
Sistema distribuidor de energia com composto 
por 03 fases independentes, 01 neutro e sistema 
de aterramento independente, chave disjuntora 
de aproximadamente 300 amperes que 
possibilite o cancelamento da unidade geradora e 
com aproximados 60 metros de extensão;24 
P.A.R LED  DMX 512, RGBW 5 watts;24 
P.A.R. 64 F#05;Gelatinas suficientes para 
atender a criação do projeto de 
iluminação;Garras e acessórios de fixação; 

UND. 10  R$         3.000,00  
 R$           

30.000,00  

24 

ILUMINAÇÃO TIPO 3 -  Pequeno porte 01 
Consoles de Iluminação com sistema de 
programação, acessos e painel multifunção touch 
screen; que possibilite a criação e inserção de 
programas em formato 3D,que comporte à cima 
de 3.072 canais de dmx 512,que possibilite a 
execução e programação remota ou via 
wirelless;30 refletores P.A.R 64 F#02 com porta 
filtros;18 refletores P.A.R 64 F#05 com porta 
filtros;36 canais de dimmer de 4kw por canal;12 
refletores ELIPSOIDAIS 36º com zoom, íris, 
facas e porta gobo;18 refletores loco-light, P.A.R 
56 ou A.C.L.;08 refletores stripled (ribalta de 
led) 18º ,DMX 512,RGBW e 5 watts;15 
refletores P.A.R LED. DMX 512,RGBW,30º e 
5watts;10 refletores SET LIGHT 1000 watts 
com suporte para chão;15 moving  head´s spot 
de 1200 watts CYM;12 moving head´s beam 300 
ou 700 watts CYM05 fresnéis 2000 watts com 
porta gelatinas, garras, barn doors;03 strobos de  
3000watts com garra;12 refletores HQI 250w;01 
Sistema distribuidor de energia com composto 
por 03 fases independentes, 01 neutro e sistema 
de aterramento independente, chave disjuntora 
de aproximadamente 300 amperes que 
possibilite o cancelamento da unidade geradora e 
com aproximados 60 metros de extensão;12 
P.A.R LED  DMX 512, RGBW 5 watts;12 
P.A.R. 64 F#05;Gelatinas suficientes para 
atender a criação do projeto de 
iluminação;Garras e acessórios de 
fixação;Cabeamento necessário para instalação 
dos equipamentos 

UND. 30  R$            886,63  
 R$           

26.598,90  
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26 

01 Painel de LED compostos por 15 módulos de 
896mm x 672mm, ficando uma medida final de 
5,37m x 3,36m, com resolução de 7mm virtual 
outdoor (uso externo) com interface/scaler, 
possibilitando a reprodução de qualquer tipo de 
imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 
Notebooks com configuração mínima, 
processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, 
HD de no mínimo 250GB, reprodutor de blue 
ray e gravador de DVD, com sistema 
operacional Windows XP ou mais recente 
instalado, com mouse, Fonte de alimentação 
automática 110/220V,  estruturas de Box Truss 
para montagem dos telões/leds à frente do palco, 
em local a ser apontado pela equipe de direção 
de palco, 03 Câmeras HDV com 03 ccd's para 
transmissão simultânea, 01 DVD Player, que 
reproduza BLUE RAY, DVD, CD de áudio e 
MP3, abertura a regiões 1 e 4, com controle 
remoto total, 01 Mesa de corte, 03 Monitores 
10”, Cabeamento necessário 

UND. 30  R$         1.583,33  
 R$           

47.499,90  

28 
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) STAND’S EM TS 
COBERTOS MEDINDO 4M X4M 
CLIMATIZADOS. 

UND. 10  R$         3.180,00  
 R$           

31.800,00  

29 
Equipe de apoio com 20 pessoas  

UND. 20  R$         1.992,49  
 R$           

39.849,80  
 

VALOR TOTAL: R$ 764.616,52 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZOITO dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
068/SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. Edna 
Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ANTONIO DA COSTA VAZ NETO EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 12.856.308/0001-12, com sede na Rua Antônio Rangel n° 248 Encruzilhada 
Recife/PE, CEP: 52030-090, representado por seu Procurador, o Sr. ANTONIO DA COSTA VAZ 
NETO, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 2286893 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 306.931.104-06, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 
eventual aquisição de kits de enxovais, para atender a população carente do Município, através da 
Secretaria Municipal de Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
068/SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 068/SMPROS/2018, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 068/SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Executiva de Logística e no seguinte 
endereço: Rodovia PE 60, nº2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho .. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria 
Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 068/SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Programas Sociais, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 068/SMPROS/2018 e 
a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: ANTONIO DA COSTA 
VAZ NETO EPP 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
 

item Descrição Marca Unidade Quant. 
 

V.Unit. V.Total 

1 

Travesseiro anti-
sufocante - medida 
aproximada 30x20cm - 
Composição 
revestimento 67% 
poliéster 33% algodão 
- enchimento 100% 
espuma. 

RAYSLA UND. 1  R$                8,00   R$               8,00  

2 

Camiseta malha com 
aplicação infantil - 
Composição 100% 
algodão - fie 30 
mercerizado. 

RUANYTHA 
BABY UND. 3  R$              14,00   R$             42,00  

3 

Mamadeira 80% com 
bico de silicone - 
Produto com NBR 739 
- Selo do INMETRO - 
Comp. Frasco - 
policarbonato 

LOLY UND. 1  R$              17,00   R$             17,00  

4 

Jogo para berço 100% 
algodão, com três 
peças: 01(um) lençol 
liso elástico medindo 
aproximadamente 
150x90cm. 01(um) 
lençol estampado sem 
elástico medindo 
aproximandamento 
150x90cm. 01(uma) 
fronha medindo 
aproximadamente 
40x30cm. 

BERCINHO UND. 1  R$              32,00   R$             32,00  

5 

Lençol de xixi barra 
bordada - med. Aprox. 
7Gx80cm - comp. 61% 
poliéster  33% algodão. 

ART BABY UND. 1  R$              16,00   R$             16,00  

6 

Trocador de fraldas - 
med. Aprox. 54x46cm - 
composição 
revestimento plástico 
com motivos infantis na 
parte superior e TNT 

PRISCILA 
BABY UND. 1  R$              17,00   R$             17,00  
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na parte inferior - 
enchimento 100% 
espuma 

7 

Pacote de fraldas de 
algodão com 5 
unidades - med. Aprox. 
71x70cm - composição 
100% algodão - tecido 
duplo e liso. 

PINTE E 
BORDE UND. 2  R$              33,00   R$             66,00  

8 

Par de meia para 
recém nascido - 
composição 100% 
poliamida - estilo 
soquete. 

VINI UND. 3  R$                8,00   R$             24,00  

9 

Cueiro flanelado - med. 
Aprox. 70x70cm - 
composição 100% 
algodão- estampa lisa 
ou com motivo infantis. 

BERCINHO UND. 2  R$              30,00   R$             60,00  

10 

Conjunto pagão, 
contendo: 01 
casaquinho, 01 
camiseta, 01 par de 
luvas, 01 par de 
sapatinho e 01 mijão, 
todos em tecido 100% 
algodão - com 
acabamento em viés - 
estampas variadas. 

VINI BABY UND. 2  R$              22,00   R$             44,00  

11 
Rolo de fita para 
fraldas - rolo com 
19mmx20m 

FIX BABY UND. 1  R$                6,00   R$               6,00  

12 

Bolsa média - 100% 
PVC, lavável com 
acabamento com frise, 
forrada internamente 
com TNT, com 
aplicação com motivo 
infantil, alças de mão e 
tiracolo com 
polipropileno 
fechamento central 
com zíper e bolso 
frontal com zíper, 
bolsos laterais (porta 
mamadeira) com 
elástico - med. aprox. 
39x30x12cm 

ART BABY UND. 1  R$              50,00   R$             50,00  

13 
Toalha felpuda com 
capuz - comp. 100% 
algodão -  med. Aprox. 

BERCINHO UND. 1  R$              18,00   R$             18,00  
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90x70cm - acabamento 
em viés - aplicação 
com motivos infantis 

14 

Sapatinho para recém 
nascido  - 
confeccionado em 
tecido misto de corino 
com algodão - 
acabamento em viés 
de algodão - 
acondicionado em 
caixa próprio 

DENGO UND. 1  R$              15,00   R$             15,00  

15 

Calça enxuta forrada, 
com botões de 
pressão, elástivo nas 
extremidades - 
composição parte 
externa 100% 
poliamida - parte 
intermediária 100% 
PVC - parte interna 
100% poliéster. 

CHUMBINHO UND. 1  R$              10,00   R$             10,00  

16 

Babador em algodão  - 
acabamneto em viés - 
face interna em 
plástico 

FRUTOS UND. 1  R$                6,00   R$               6,00  

17 

Banheira plástica 
resistente, durável, 
atóxica e leve - 
capacidade de 22 litros 

CAJOVIL UND. 1  R$              30,00   R$             30,00  

18 

Mosqueteiro - 
composto de 01 
bandor 1,40x30cm - 01 
cortinaço de 
1,60x1,40cm , com 
aplicações em bordado 
com motivos infantis 
composto de 67% de 
poliester 33% de 
algodão. 

ART BABY UND. 1  R$              36,00   R$             36,00  

19 
Carteia com 4 alfinetes 
de segurança - em 
latão 

YARA UND. 1  R$                8,00   R$               8,00  

20 Laço de cabelo para 
recém- nascido 

TACY BABY UND. 1  R$                5,00   R$               5,00  

             R$           510,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 345/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/SMPROS/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/SMPROS/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. Edna 
Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e inscrita 
no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa JAILSON GALDINO DE SOUZA ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.819.421/0001-98, com sede na Av. Conde da Boa Vista, n° 1080, Pontezinha, 
Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.589-000, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. 
JAILSON GALDINO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 
nº 4.555.744 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 881.583.144-49, no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
contratação de empresa especializada para serviços funerários incluindo ataúde, para atender a 
população carente do Município, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 087/SMPROS/2018, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 087/SMPROS/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O serviço deverá ser iniciado em até 02 (duas) horas, contadas a partir da solicitação via 
telefone, realizada pela Secretaria de Municipal de Programas Sociais. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 087/SMPROS/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
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requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
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9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 087/SMPROS/2018 e 
a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: JAILSON GALDINO DE 
SOUZA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM   UNID QT V. U. V. TOTAL 

1 

Ataúde popular adulto, forrado completamente no seu 
interior com 6 (seis) alças, com serviço funerário de 
remoção, higienização, vestes, 
transporte até o cemitério e tramitação de documentos 
encaminhando a declaração de óbito junto ao cartório. 

UND 300 R$ 950,00 R$ 
285.000,00 

2 

Ataúde popular infantil, forrado completamente no seu 
interior com 4 (quatro) alças, com serviço funerário de 
remoção,higienização,vestes, transporte até o cemitério 
e tramitação de documentos encaminhando a 
declaração de óbito junto ao cartório. 

UND 60 R$ 620,00 R$ 
37.200,00 

TOTAL R$ 322.200,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/PMCSA-SEJE/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/PMCSA-SEJE/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/PMCSA-SEJE/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E SEIS dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 
SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Juventude e Esporte, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
087/SMPROS/2018 homologado pela Secretário Executivo de Juventude e Esportes,o Sr. Paulo 
Fernando Mendes Caminha Junior, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 8.722.273 SDS/PE e 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa LM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E 
EM DOMICÍLIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.449.247/0001-71, com sede na Rua 
Arnaldo Rodrigues Chaves, 263, Parque Capibaribe São Lourenço da Mata/PE, CEP: 54.720-155, 
representada por seu Sócio Administrador, o Sr. RICARDO JORGE DE SIQUEIRA, brasileiro, 
casado, Supervisor Operacional, portador da cédula de identidade nº 1.706.206 - SDS/PE e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 174.246.744-04, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o Registro de Preço para a contratação da prestação 
de serviços de gestão administrativa e desportiva das Academias do Cabo de Santo Agostinho, através 
da Secretaria Executiva de Juventude e Esporte. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/PMCSA-SEJE/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 002/PMCSA-SEJE/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 002/PMCSA-SEJE/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria demandante; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Os pagamentos serão feitos por crédito bancário da nota fiscal ou da fatura, devidamente atestada 
pela Administração e entregue na Secretaria Executiva de Juventude, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua apresentação, ficando suspenso enquanto a CONTRATADA não apresentar 
toda a documentação prevista; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A execução dos serviços só estará caracterizada mediante o recebimento da Nota de Empenho e 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 002/PMCSA-SEJE/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 – Os serviços que atrapalhem as atividades normais da CONTRATANTE, ou ainda aqueles que 
causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de expediente. 

6.5 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 

sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Juventude e Esporte 
designa o Sr. Marcos Patrício Vieira (assistente Administrativo), para se a fiscal responsável pela 
execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(s), objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas.  

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 002/PMCSA-
SEJE/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Cabo de Santo Agostinho, 26 de fevereiro de 2019. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Juventude e Esporte 
 
 
 
 

 CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE 
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM 
DOMICÍLIOS EIRELI 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

                               ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITE
M 

TIPOS DE SERVIÇOS QT 

LM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E 
DOMICÍLIOS EIRELI 

PREÇO 
UNITÁRIO/ 

HOMEM/MÊS 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO TOTAL 
PARA ANUAL 

1 COORDENADOR TÉCNICO - 
44 SEMANAIS 

10  R$             
4.003,62  

 R$             
40.036,20  

 R$                 
480.434,40  

2 INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 44 SEMANAIS 

10  R$             
2.608,33  

 R$             
26.083,30  

 R$                 
312.999,60  

3 
RECEPCIONISTA - 44 

SEMANAIS 
10 

 R$             
2.263,05  

 R$             
22.630,50  

 R$                 
271.566,00  

VALOR TOTAL:      R$                
1.065.000,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/SMDS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/SMDS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/SMDS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E UM dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
003/SMDS/2019 homologado pela Secretário Municipal de Defesa Social, o Sr. Fábio Henrique 
Mendes da Fonsêca, brasileiro, casado, funcionário Público, portador da Cédula de Identidade sob o 
nº. 3.993.199 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 735.390.824-68, publicados no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item 
discriminado em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa M & P INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.698.191/0001-03, com endereço na Avenida Conselheiro Aguiar, 4880, Loja 0060, EDF Sul, Boa 
Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-020, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. MARCONI 
BENING OLIVEIRA DA CUNHA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.509.404-59, 
no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses 
para eventual aquisição de rolos de lonas com 200 (duzentas) micras, fitilhos e piquetes, para defesa 
civil, através da Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/SMDS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 
Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 003/SMDS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria 
Solicitante,através da emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento de Ordem de Serviço feita pela 
requisitante,deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o 
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recebeu, além da identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, afim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 

sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Juventude e Esporte 
designa o Sr. Marcos Patrício Vieira (assistente Administrativo), para se a fiscal responsável pela 
execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(s), objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas.  

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Cabo de Santo Agostinho, 21 de março de 2019. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Defesa Social 
 
 
 
 

 CONTRATADA: M & P INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

 
 
 
                               ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QT  V. UNIT  V. TOTAL 

1 

Rolo de lona com 200 micra de 
espessura, em rolo com 08m de 
largura e 100m de comprimento, 
mínimo 100KG, cor preta. 

UND. LONAX 200  R$ 1.105,00   R$ 221.000,00  

   VALOR TOTAL      R$  221.000,00    
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/SMDS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/SMDS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/SMDS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E UM dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
003/SMDS/2019 homologado pela Secretário Municipal de Defesa Social, o Sr. Fábio Henrique 
Mendes da Fonsêca, brasileiro, casado, funcionário Público, portador da Cédula de Identidade sob o 
nº. 3.993.199 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 735.390.824-68, publicados no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item 
discriminado em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa INOVA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.867.301/0001-45, com 
endereço na Rua Goiana, n° 276, Paratibe, Paulista/PE, CEP: 53.417-290, representada por seu Sócio 
Administrador, o Sr. ELENILSON RODRIGUES DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 933.618.404-06, no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses 
para eventual aquisição de rolos de lonas com 200 (duzentas) micras, fitilhos e piquetes, para defesa 
civil, através da Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/SMDS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de 
Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 
Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 003/SMDS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria 
Solicitante,através da emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento de Ordem de Serviço feita pela 
requisitante,deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o 
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recebeu, além da identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, afim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 

sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Juventude e Esporte 
designa o Sr. Marcos Patrício Vieira (assistente Administrativo), para se a fiscal responsável pela 
execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(s), objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas.  

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/SMDS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Cabo de Santo Agostinho, 21 de março de 2019. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Defesa Social 
 
 
 
 

 CONTRATADA: INOVA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                               ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QT V. UNIT  V. TOTAL 

2 
Fitilho Plástico de 10mm, rolo com 
Aproximadamente 1kg 

ROLO FITILHO 600  R$ 6,00   R$ 3.600,00  

3 

Piquete de madeira mista com ponta 
em uma das estremidades, com no 
mínimo 50 cm de comprimento e 
largura 3cm por 2,5cm. 

UND. 
MADEIRA 

MISTA 
2.000  R$ 2,50   R$ 5.000,00  

       VALOR TOTAL     
  
R$8.600,00     
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/PMCSA-SECS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/PMCSA-SECS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/PMCSA-SECS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 
SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Comunicação Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 001/PMCSA-SECS/2019 homologado pela Secretaria Executiva de 
Comunicação Social, o Sr. José Emerson Silva de Barros, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da 
Cédula de Identidade sob o nº. 7.729.043 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 098.108.144-45, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa, SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Bahia, 30 c, Jordão, Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.790.994/0001-55, 
neste ato legalmente representada por seu procurador, o Sr. Anderson Soares da Silva, brasileiro, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 5.432.363 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
030.407.284-23. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto deste procedimento licitatório o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) 
meses para eventual aquisição de câmeras digitais, notebook, computadores tipo All in One, HDs 
externos, pen drives, cartões SD e kits de lentes, através da Secretaria Executiva de Comunicações 
Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
011/PMCSA-SECS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 
Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
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8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Comunicação 
Social designa José Emerson Silva de Barros (Secretário Executivo de Comunicação Social), telefone: 
81-3521-6461. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 011/PMCSA-
SECS/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Comunicação Social 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SC DA SILVA 
COMÉRCIO EIRELI - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QT V. UNIT  V. TOTAL 

1 

CÂMERA DIGITAL, 
RESOLUÇÃO 24,2 
MP, FULL HD, 
CONEXÃO WIFI, 
TELA LCD - 
DESCRIÇÃO 
COMPLETA NO TR 

UND. 
CANNON/SL2EFS 

18-55MM 
2  R$ 3.990,00   R$ 7.980,00  

3 HD EXTERNO 1T UND. WD/USB 3.0 2  R$ 354,00   R$ 708,00  

4 HD EXTERNO 3T UND. 
SEAGATE/EXPANS

ION 
1  R$ 719,00   R$ 719,00  

5 

PEN DRIVE 32GB 

UND. MULTILASER/5890 4  R$ 58,00   R$ 232,00  

6 
CARTÃO SD 32 GB 

UND. SCANDISK/MSD 5  R$ 99,90   R$ 499,50  

8 

KIT LENTES 
PREMIUM PARA 
CÂMERA CANON 
REBEL T6i COM 18-
55MM E 55-250MM 
IS 

UND. 
CANNON / 
REBELT61 

1  R$ 3.570,00   R$ 3.570,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 13.708,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/PMCSA-SECS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/PMCSA-SECS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/PMCSA-SECS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 
SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Comunicação Social, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 001/PMCSA-SECS/2019 homologado pela Secretaria Executiva de 
Comunicação Social, o Sr. José Emerson Silva de Barros, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da 
Cédula de Identidade sob o nº. 7.729.043 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 098.108.144-45, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa, FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. José Gonçalves de Medeiros, n° 121, na cidade 
de Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.531.122/0001-75, neste ato legalmente 
representada por seu representante legalr, o Sr. João Paulo Rodrigues Carneiro Lima, brasileiro, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 366.211.377 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 949.919.014-72. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 
citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto deste procedimento licitatório o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) 
meses para eventual aquisição de câmeras digitais, notebook, computadores tipo All in One, HDs 
externos, pen drives, cartões SD e kits de lentes, através da Secretaria Executiva de Comunicações 
Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
011/PMCSA-SECS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 
Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 011/PMCSA-SECS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Comunicação 
Social designa José Emerson Silva de Barros (Secretário Executivo de Comunicação Social), telefone: 
81-3521-6461. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 011/PMCSA-
SECS/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Comunicação Social 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT V. UNIT V. TOTAL 

2 

COMPUTADOR ALL IN ONE, CORE 
I5, 4GB MEMÓRIA, 1TB DE HD, 
LED 23,8”, WINDOWS 10 - 
DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR 

UND. 
DELL / ALL IN 

ONE 
3  R$  5.170,00   R$   15.510,00  

7 HD SSD 850 EVO 500GB SATA 3 
6GBS 550 MBS 

UND. SANSUNG/SSD260 1  R$  1.580,00   R$  1.580,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 17.090,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/PMCSA-SEARH/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/ PMCSA-SEARH /2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/ PMCSA-SEARH /2019 
 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 
 

Aos VINTE E NOVE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Administração e Recursos 
Humanos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 
das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 003/PMCSA-SEARH/2019 homologado pela Secretário 
Executivo de Administração e Recursos Humanos, o Sr. Pablo Cabral da Silva, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 6.313.511 - SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº. 
048.499.094-26, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 
registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 
oferecidos pela empresa, FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE 
MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. José Gonçalves de 
Medeiros, n° 121, na cidade de Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
30.531.122/0001-75, neste ato legalmente representada por seu representante legal, o Sr. João Paulo 
Rodrigues Carneiro Lima, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 
366.211.377 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 949.919.014-72. A sequência da classificação 
das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 
eventual aquisição de computadores tipo All in One, através da Secretaria Executiva de Administração 
e Recursos Humanos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
003/PMCSA-SEARH/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/PMCSA-
SEARH/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 003/PMCSA-SEARH/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 
Executiva de Logística; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 003/PMCSA-SEARH/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Administração e 
Recursos Humanos designa Leonardo Donato Moutinho (Assessor), telefone: 81-3521-6629. Para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/PMCSA-
SEARH/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Administração e 
Recursos Humanos 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT 

1-FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E 

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MÓVEIS EIRELI 

V. UNIT VALOR TOTAL 

1 E 2 

COMPUTADOR ALL IN ONE, 
CORE I5, 4GB MEMÓRIA, 1TB DE 
HD, LED 23,8”, WINDOWS 10 
• Processador: core i5, velocidade 
2.5GHz/3.1GHz, Memória Cache 
3M Cache 
• Monitor: Tipo IPS, Polegadas 
23,8", Resolução 1920 x 1080. 
• Memória:  Capacidade 4GB, 
Barramento da memória DDR4, 
Clock da memória 2133MHz 
• HDD: Capacidade 1TB, Interface 
do HD SATA 3 
• Bluetooth: 4.1 +LE 
• Webcam: HD 720p 
• Placa de rede: 10/100/1000Mb 
• Placa wireless: Dual Band 
Wireless-AC 3168 (AGN/AC 1x1, 
Dual Band, BT Combo) 
• Placa de vídeo integrada, leitor de 
cartões, teclado e mouse sem fio, 
Alimentação bivolt 
• Garantia mínima de 12 meses. 
• Apresentar catálogo 

UND. DELL/ALL 
IN ONE 24 30 R$ 4.285,71  R$ 128.571,30  

TOTAL    R$ 128.571,30  
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 1 de 7 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/PMCSA-SMPROS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/PMCSA-SMPROS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATRO dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Programas Sociais, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
010/PMCSA-SMPROS/2019 homologado pela Secretária Municipal de Programas Sociais, a Sra. 
Edna Gomes da Silva, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 2.328.698- SSP/PE e 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 735.516.354-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa BRASLUSO TURISMO LTDA EPP., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.480.880/0001-15, com sede na Av. Domingos Ferreira, n° 1486, Loja 05, Boa 
Viagem, Recife/PE, CEP: 51.111-020, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Antônio 
Manoel Campos Crisóstomo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 
1.021.864 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 152.846.894-53, residente e domiciliado a Av. Boa 
Viagem, 5600, APT 1001, Boa Viagem, Recife/PE no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de 
passagens aéreas, na categoria econômica do Âmbito Nacional, através da Secretaria Municipal de 
Programas Sociais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
010/PMCSA-SMPROS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 010/PMCSA-
SMPROS/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 010/PMCSA-SMPROS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO 

4.1 – O fornecimento de bilhetes de passagens aéreas se dará mediante solicitação enviada pela 
Secretaria Executiva de Logística. 

4.2 – Sempre que solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá informar os preços 
atuais das passagens, expressos em moeda corrente nacional e apurados na data da informação, dentre 
todas as empresas aéreas que mantém linhas para os locais de destino, sem inclusão de quaisquer 
encargos financeiros ou previsão inflacionária. Da informação deverão ainda constar, os horários de 
partida e chegada, escalas e eventuais conexões. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria 
Solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 010/PMCSA-SMPROS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
6.9 – A CONTRATADA deverá fornecer passagens de qualquer companhia aérea, que atendam aos 
trechos e horários requisitados pela CONTRATANTE. 

6.10 – Deverão ser repassados ao CONTRATANTE todos os descontos oferecidos pelas companhias 
aéreas, inclusive tarifas promocionais, desde que atendidas às condições estabelecidas para o 
oferecimento de tais descontos e tarifas. 

6.11 – A CONTRATADA deverá efetuar marcação e remarcação de bilhetes sempre que solicitado, 
desde que o CONTRATANTE comunique com antecedência de no mínimo 2 (duas) horas. 

6.12 – Os bilhetes de passagem que não forem utilizados em decorrência de mudança de plano ou 
cancelamento de viagens, o CONTRATANTE irá solicitar por meio de ofício, o reembolso do 
mesmo. 

6.13 – È obrigação da CONTRATADA atender as solicitações da CONTRATANTE das 8:00h às 
17:00h sem interrupção, em dias úteis. Salvo em casos emergenciais nos demais dias. 

6.14 – As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo os 
seguintes dados: 

 Nome do passageiro; 

 Valor da tarifa cheia, promocional ou reduzida do bilhete; 

 Valor bruto da fatura; 

 Valor correspondente a taxa de desconto; 

 Valor da taxa de embarque; 

 Valor líquido da fatura; 

 Cópia do bilhete de passagem. 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal que permita à CONTRATANTE 
acompanhar o andamento das aquisições e reembolso de passagens. 

6.16 – Quando o bilhete de passagem emitido contemplar desconto superior à porcentagem ofertado 
pela empresa participante do certame, sobre a tarifa básica ou cheia, não será feito o desconto 
contratual. 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 7 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
9.3 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Municipal de Programas 
Sociais designa a Sra. Joseleide de Lima F. Ramos (Gerente de Proteção Social Especial), telefone: 81-

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 5 de 7 

3521-6759. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) 
licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 010/PMCSA-
SMPROS/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Programas Sociais 
 
 
 
 

 CONTRATADA: BRASLUSO TURISMO 
LTDA. 

 
 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO DESCONTO 

1 
Fornecimento de passagens aéreas, na 
categoria econômica, do âmbito nacional 
e internacional. 

99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO) 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA SER UTILIZADO: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/ PMCSA-SMDET /2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/ PMCSA-SMDET /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZESSETE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 
das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 004/PMCSA-SMDET/2019 homologado pelo Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha 
Junior, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa, FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. José 
Gonçalves de Medeiros, n° 121, na cidade de Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
30.531.122/0001-75, neste ato legalmente representada por seu representante legal, o Sr. João Paulo 
Rodrigues Carneiro Lima, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 
366.211.377 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 949.919.014-72. A sequência da classificação 
das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 
eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados, bebedouros, aparelhos telefônicos com fio e 
armário alto,  através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
004/PMCSA-SMDET/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-
SMDET/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-SMDET/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60. Nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 004/PMCSA-SMDET/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo designa Alexandre Gabriel (Assessor Técnico), telefone: 
81-3521-6712. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-
SMDET/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT V. UNIT V.TOTAL 

1 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
24.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR FRIO TIPO SPLIT, DE PRIMEIRA 
LINHA, COM CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS; COM 
TECNOLOGIA INVERTER; UTILIZAR GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A; 
POSSUIR ACIONAMENTO POR 
CONTROLE REMOTO; TER BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO; TENSÃO DE 220 VOLTS. COR 
CLARA (BRANCA/GELO). COM SELO 
PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

PHILCO UND. 5  R$           
2.700,00  

 R$               
13.500,00  

2 

BEBEDOURO DE COLUNA - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
APROXIMADAMENTE 3,5 LITROS/HORA 
DE ÁGUA GELADA DE ACORDO COM 
ABNT-NBR 13972/, SISTEMA EASY OPEN 
REMOVÍVEL: ABERTURA AUTOMÁTICA 
DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE 
LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/ ALÇAS 
LATERAIS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO/ 
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA/ 
APROVADO PELO INMETRO, 
TERMOSTATO FRONTAL COM 07 (SETE) 
NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS 
LATERAIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 
V, TORNEIRAS DIFERENCIADAS. COR 
BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) 
ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – 
PE 

KARINA K 
10 UND. 3  R$           

433,33  
 R$               

1.299,99  

3 

TELEFONE COM FIO SEM IDENTIFICADOR 
DE CHAMADAS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TECLA FLASH, MUDO E 
REDISCAR, 3 NÍVEIS DE VOLUME, 
POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, NA COR 
PRETA, HOMOLOGADO PELA ANATEL. 
GARANTIA DE 12 MESES. 

INTELBRA
S UND. 3  R$           

38,33  
 R$               

114,99  

VALOR TOTAL: R$ 14.914,98 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 1 de 6 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/ PMCSA-SMDET /2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/ PMCSA-SMDET /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZESSETE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 
das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 004/PMCSA-SMDET/2019 homologado pelo Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha 
Junior, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa, SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.955.518/0001-60, com sede na Rua Altino 
Fraga, nº 389, Bairro Stª Rosa – Palmares/PE, CEP: 55.540-000, representada por seu procurador, o 
Sr. Indalécio Silva de Souza, brasileiro, casado, comerciário, portador da cédula de identidade nº 
5.825.938 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.548.324.38. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 
eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados, bebedouros, aparelhos telefônicos com fio e 
armário alto, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
004/PMCSA-SMDET/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-
SMDET/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-SMDET/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60. Nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da documentação fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo setor competente; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 004/PMCSA-SMDET/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preço no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo designa Alexandre Gabriel (Assessor Técnico), telefone: 
81-3521-6712. Para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/PMCSA-
SMDET/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SL DA SILVA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT V.UNIT V.TOTAL 

4 

ARMÁRIO ALTO DE 
ESCRITÓRIO: EM MADEIRA 
MDF, 2 PORTAS COM GIRO 
ATE 270 GRAUS, 3 
PRATELEIRAS, 
REVESTIMENTO 
LAMINADO MELAMINICO 
BAIXA PRESSÃO, 
LARGURA 90CM, ALTURA 
160 CM, BORDA BOLEADA 
180 GRAUS, 
PROFUNDIDADE 50 CM, 
COM FECHADURA, COR 
MARFIM. GARANTIA 
MINIMA 12 MESES. 

MASTERFLEX/OF03 UND. 3  R$                333,33   R$               999,99  

VALOR TOTAL: R$ 999,99 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/PMCSA-SECL/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/PMCSA- SECL/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 03 (TRÊS) MESES 

 
Aos DOIS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / Fax: 
(81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
023/PMCSA-SECL/2018 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, neste ato 
representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, solteiro, 
comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 
registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 
oferecidos pela empresa MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.566.470/0001-91, sediada à Rua Dr. Raul Lafayette, n° 191, sala 501, Boa Viagem, Recife/PE, Cep: 
51.021-220 telefone: (81) 3465-1545, representada pelo seu sócio o Sr. Gilson Caldas de Araújo, 
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade nº 2.489.948-SSP/PE, 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 476.743.424-68, no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto a futura e eventual locação de equipamentos de som, iluminação, 
palcos, geradores e coberta em alumínios box truss, para as festividades realizadas no Município, 
através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, em quantidade conforme especificações contidas 
em planilha anexa.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 03 (três) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
023/PMCSA-SECL/2018. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 023/PMCSA-SECL/2018, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 023/PMCSA-SECL/2018, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, em local 
indicado pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 023/PMCSA-SECL/2018 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 3 de 6 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
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disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 023/PMCSA-
SECL/2018 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: MEGA STAR 
PRODUÇÕES LTDA - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM  DESCRIÇÃO UND. QT V.UNITÁRIO V.TOTAL 

29 

01 Painel de LED compostos por 15 módulos de 896mm x 
672mm, ficando uma medida final de 5,37m x 3,36m, com 
resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com 
interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer 
tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 
Notebooks com configuração mínima, processador 
2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, 
reprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema 
operacional Windows XP ou mais recente instalado, com 
mouse, Fonte de alimentação automática 110/220V,  
estruturas de Box Truss para montagem dos telões/leds à 
frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de 
direção de palco, 03 Câmeras HDV com 03 ccd's para 
transmissão simultânea, 01 DVD Player, que reproduza 
BLUE RAY, DVD, CD de áudio e MP3, abertura a regiões 
1 e 4, com controle remoto total, 01 Mesa de corte, 03 
Monitores 10”, Cabeamento necessário 

UND. 10  R$  3.000,00   R$    30.000,00  

TOTAL     R$    30.000,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/PMCSA-SEARH-SMGOP/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ PMCSA-SEARH-SMGOP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/PMCSA-SEARH-SMGOP/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Administração e Recursos 
Humanos e Secretaria Municipal de Governo e Orçamento Participativo, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 004/PMCSA-SEARH-
SMGOP/2019, homologado pelo Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos, Sr. 
Pablo Cabral da Silva e pelo Secretário Municipal de Governo e Orçamento Participativo, Sr. 
Paulo Farias do Monte, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.955.518/0001-60, com sede na rua Altino Fraga, 
389 – Santa Rosa – Palmares/PE, CEP: 55.540-000, Fone: (81) 3661-4505, representada por seu 
Admnistrador, o Sr. Sérgio Leocádio da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira nacional de 
habilitação nº 03651319682 e inscrito no CPF/MF sob o nº 427.430.364-00, no certame acima 
numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de cadeiras interlocutoras, cadeiras giratórias, armários multiuso, armários roupeiros para 
vestiário, crachás em pvc branco, bobinas e cordões, através da Secretaria Executiva de Administração 
e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Governo e Orçamento Participativo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
004/PMCSA-SEARH-SMGOP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 004/PMCSA-SEARH-
SMGOP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 004/PMCSA-SEARH-SMGOP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata 
de Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O material deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (oito) dias corridos, contadas a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, devendo a 
entrega ser realizada no endereço especificado na referida Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 –  O pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 (trinta) dias, contados da entrega do 
objeto e respectivos quantitativos, mediante apresentação da fatura devidamente atestada pelo setor 
competente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 004/PMCSA-SEARH-SMGOP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, 
a realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de 
Administração e Recursos Humanos e a Secretaria Municipal de Governo e Orçamento 
Participativo designa a Sra. Eliana Ferreira Soares (Gerente de Patrimônio), telefone: 81-3521-6654, 
para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) 
vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 004/PMCSA-
SEARH-SMGOP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO 
DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Administração e 
Recursos Humanos 
 
 
 
 

 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO 
DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Municipal de Governo e Orçamento 
Participativo 

 
CONTRATADA: SL DA SILVA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI  
 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
 
 
 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QT 
SL DA SILVA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 

V.U V.TOTAL 

1 

ARMÁRIO MULTIUSO - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
CONFECCIONADO EM MDF, 02 PORTAS, 
COM CHAVE, 07 PRATELEIRAS, ALTURA: 
1900 MM APROX, LARGURA: 63 CM 
APROX, PÉS MADEIRA, COR: CINZA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO 

MASTERFLEX / 
OFR03 

UND 1  R$              795,00  
 R$                 

795,00  

2 

CADEIRA INTERLOCUTORA - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR 
PRETA COM BASE FIXA, ESTRUTURA EM 
AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA 
COM ESPUMA. GARANTIA MÍNIMA 1 
ANO. 

MASTERFLEX 
/3001 

UND 6  R$              160,00  
 R$                 

960,00  

3 

CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO 
- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MATERIAL COURO PU,  APOIO PARA 
BRAÇOS, COR PRETA, BASE GIRATÓRIA, 
APROXIMADAMENTE 120 KG. GARANTIA 
MÍNIMA 1 ANO 

MASTERFLEX 
/3005 

UND 7  R$              320,00  
 R$                 

2.240,00  

4 

CRACHÁ - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 
BRANCO, PARA IMPRESSORA DATACARD 
SD260, COMPRIMENTO 86MM X 
LARGURA 54MM, ESPESSURA 0,76MM. 
EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. 

COMPMAC 
PACO

TE 
2  R$              345,00  

 R$                 
690,00  

5 

BOBINA - CARATERÍSTICAS MÍNIMAS: 
FITA DE IMPRESSA COLORIDA PARA 
IMPRESSORA DATACARD SD260. 
CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 
500 IMAGENS. 

DATACARD 
SD260 

UND. 10  R$              560,00  
 R$                 

5.600,00  

6 
CORDÃO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
PARA CRACHÁ, COM JACARÉ DE METAL, 
NA COR AZUL ESCURO. 

ENCAPLAT UND. 1.000  R$                  1,85  
 R$                 

1.850,00  
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7 

ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO PARA 
VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 
26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 
PINTURA ELETROSTÁTICA, POSSUI 12 
PORTAS, COMPARTIMENTOS DE 
TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES, 
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, 
FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE 
PITÃO PARA CADEADO. GARANTIA 
MÍNIMA DE 1 ANO 

MASTERFLEX 
/OF07-12P 

UND. 1  R$              562,00  
 R$                 

562,00  

8 

ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO PARA 
VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 
26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 
PINTURA ELETROSTÁTICA, POSSUI 12 
PORTAS, COMPARTIMENTOS DE 
TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES, 
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, 
FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE 
PITÃO PARA CADEADO. GARANTIA 
MÍNIMA DE 1 ANO 

MASTERFLEX 
/OF07-12P 

UND. 1  R$              750,00  
 R$                 

750,00  

TOTAL    
 R$               
13.447,00  

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/PMCSA-SELOG/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/PMCSA-SELOG/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/PMCSA-SELOG/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / Fax: 
(81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes nomeados 
e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela 
inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em 
face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 013/PMCSA-SELOG/2019 
homologado pela Secretária Executiva de Logística, a Sra. Marcia Beatriz Diniz Muniz, brasileira, 
casada, administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição do item discriminado em anexo, tendo 
sido, os referidos preços oferecidos pela empresa STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.047.102/0001-50, com sede na Estrada do Encanamento, 480, Loja 
101/102, Shopping Sitio Trindade, Parnamirim, Recife/PE, CEP: 52.060-210, representada por sua 
representante legal, a Sra. Micheline Borges de Lucena Duarte, brasileira, divorciada, agente de 
viagem, portadora da cédula de identidade nº 4.337.942 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
881.812.804-30, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto a eventual contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de passagens aéreas, na categoria econômica, do âmbito nacional e internacional, 
para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, através da 
Secretaria Executiva de Logística.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria Executiva de Logística 
não será obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A 
Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das 
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
013/PMCSA-SELOG/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 013/PMCSA-
SELOG/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 013/PMCSA-SELOG/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – A contratada deverá efetuar marcação e remarcação de bilhetes sempre que solicitado, desde 
que a contratante comunique com antecedência de no mínimo 2 (duas) horas. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente 
atestada, no setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A execução dos serviços só estará caracterizada mediante o recebimento da Nota de Empenho e 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todas as solicitações efetuadas durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a solicitação deles decorrente estiver prevista para data 
posterior à do seu vencimento.  

6.3 - Se a qualidade do serviço não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 013/PMCSA-SELOG/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do serviço rejeitado será informado ao contratado, para correção imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 – Os serviços que atrapalhem as atividades normais da CONTRATANTE, ou ainda aqueles que 
causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de expediente. 

6.5 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 
7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 
a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até o limite de 02 
(dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 
d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante vencedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo da sanção aplicada.  
7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 
7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 
7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 
7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 6 

normas pertinentes. 

9.2 - Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Logística a Sra. 
Delaías (Coordenadora Financeira), para ser a fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de 
Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 013/PMCSA-
SELOG/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
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Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Logística 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: STYLUS VIAGENS E 
TURISMO LTDA EPP 

 
 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 

FISCAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO DESCONTO 

1 
Fornecimento de passagens aéreas, na 
categoria econômica, do âmbito nacional e 
internacional. 

99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO) 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA SER UTILIZADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do art. 
15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da Conceição Lima Lafaiete, 
brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 
4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, publicados no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 
discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, com CNPJ nº 30.531.122/0001-75, estabelecida na Av. José Gonçalves de Medeiros, n° 121, na 
cidade de Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.531.122/0001-75, neste ato 
legalmente representada por seu representante legal, o Sr. João Paulo Rodrigues Carneiro Lima, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 366.211.377 - SSP/PE e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 949.919.014-72. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de 
equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no Bairro de 
Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o Ministério da 
Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores aqueles 
registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde que 
autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que será 
originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 (cinco) 
vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal nº 
1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 
na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte endereço: 
Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 54.517-510, 
Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos 
materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do 
seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 
do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e 

ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria solicitante, 
em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 
administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório 
e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata de 
Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da 
Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram 
origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o 
preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94, 
e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
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dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo de 
Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FOCO PROJETOS 
EDUCACIONAIS E COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT. MARCA V. UNIT  V. TOTAL 

1 

Tela de projeção: 120”(2,43m x 1,82m), formato 4:3. 
Superfície de projeção tipo “mate” para projeção 
frontal, ganho de luminosidade 1.1 Ou superior, 
ângulo de visão de 100°, ou superior, reforço 
estrutural da superfície para evitar enrugamento, 
estrutura  

UND 1 CSR R$  1.500,00  R$  1.500,00  

3 

Reprodutor dvd/blu-ray. Reprodução de blu-ray disc 
(bd) e dvds convencionais; possibilidade de conexão 
wi-fi. Código de região: a (para blu-ray) e 4 (para 
dvd) ou multizona. Imagem 24p, com “upspcaling” 
para conversão de sinais de vídeo convencionais do d 

UND 1 SONY 
 R$        

1.300,00  
 R$            

1.300,00  

4 

Mesa de som (mixer). 10 Canais (6 canais mono + 4 
estéreo). 6 Inserts (canais mono). Equalização de 3 
bandas, mid sweep + lo-cut (canais mono) - 4 bandas 
(canais estéreo) - equalizador gráfico estéreo de 9 
bandas selecionável para main mix ou monitor. 3 A 

UND 1 YAMAHA 
 R$        

1.600,00  
 R$            

1.600,00  

5 

Receiver. Sistema : 7.2 Canais (2 canais para 
subwoofer). Potência : 100 watts por canal. Hdmi 
que permita conectar, simultaneamente, fontes de 
alta definição (blu-ray), cabo ou satélite. 
Compatibilidade com novas tecnologias 3d e canal 
de retorno de áudi 

UND 1 PIONER 
 R$        

5.000,00  
 R$            

5.000,00  

6 

Caixas acústicas frontais (esq., cent. , dir.). 
Aplicação: p.A., monitor, fly. Sistema: caixa frontal 
passiva de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover 
passivo interno. Cap. Potência: 250 watts-rms. 
Programa: 500 watt. Resp. De frequência: 45 hz a 20 
kh 

UND 3 ORION 
 R$        

1.400,00  
 R$            

4.200,00  

7 

Caixas acústicas, canais ambiente (esq. E dir.). 
Potência rms total=200w. Vias passivas. 1 Alto 
falante de 10”. 1 Driver. Impedância nominal 8 
ohms. Resposta de frequencia 60 hz/17 khz. Pressão 
sonora 1w/1m 100 db. 1 Conector 1/4 p10. 1 
Conector speakon.  

UND 6 ORION 
 R$           

900,00  
 R$            

5.400,00  
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8 

Subwoofer. Sistema: caixa passiva tipo band pass. 
Cap. Potência: 600 watts-rms. Programa: 800 watts. 
Resposta de frequência: 40hz a 800hz. Sensibilidade: 
spl (1w at 1m)= 102db. Impedância: 8 ohms. 
Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 JBL 
 R$        

1.800,00  
 R$            

1.800,00  

9 

Amplificador para subwoofer  . 500 Wrms por canal 
em 4 ohms. 290 Wrms por canal em 8 ohms. 1000 
Watts de programa musical por canal em 4 ohms. 
580 Watts de programa musical por canal em 8 
ohms. Proteção contra curto (scp). Proteção térmica 
eletrônica (etp 

UND 1 FRAHM 
 R$        

2.000,00  
 R$            

2.000,00  

10 

Filtro de linha. Corrente máxima de saída: 15 
ampères. Cabo de energia: captive 3 / 14 awg, 3m 
cabo preto com plug nema 15. Pull-out lights: duas 
multi-led, lâmpadas dimerizáveis. Bnc socket w / 
switch: lâmpada rack traseiro, 12vac 500ma maxx 
(lâmpada não 

UND 1 VOXTRON 
 R$        

1.000,00  
 R$            

1.000,00  

11 

Microfones com fio. Microfone dinâmico cardióide. 
Resposta de freq. De 50hz a 15khz. (incluso 
fornecimento e instalação/cabos). Garantia mínima 
de 12 meses 

UND 2 SHURE 
 R$           

230,00  
 R$            

460,00  

12 

Microfones sem fio. Kit composto por: 01 microfone 
de mão (handheld). 10 Freqüências em uhf. 1 
Receptor pg4. 1 Transmissor de mão. Resposta de 
freq. 60Hz - 15khz.(Incluso fornecimento e 
instalação/cabos). Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 SHURE 
 R$           

750,00  
 R$            

750,00  

14 
Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm 
de profundidade 

UND 3 ONIX 
 R$           

233,33  
 R$            

699,99  

18 

Painel de controle - console com 24/48 canais DMX 
512, 96 programas, display com 3 dígitos MIDI 
IN/OUT/THRU. Características: controle de 
dimmers, luzes em movimento e scrollers, funções 
individuais em todos os canais e masters, A/B faders 
master, permite 

UND 1 AH LIGHTS 
 R$        

4.000,00  
 R$            

4.000,00  
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19 

Módulos de potência dimmers de 4.400w por canal, 
entrada para alimentação bifásica ou trifásica, 
condutor de 16mm2, conexão através de tomada 
2P+T, sinal digital baseado no protocolo DMX-12 
(XLR 5 pinos), 12 disjuntores de proteção em curva 
C, filtro tiro 

UND 1   
 R$        

6.800,00  
 R$            

6.800,00  

25 
Mesa retangular 1400x600x740mm com gaveteiro 
fixo conforme TR 

UND 3 MADEIRAÇO 
 R$           

266,66  
 R$            

799,98  

26 Cadeira Fixa empilhável sem braço conforme TR UND 58 MADEIRAÇO 
 R$           

65,51  
 R$            

3.799,58  

27 

Bancada em MDF 3000x500mm. Medidas e 
tolerâncias: LARGURA: 3000mm +/- 50mm. 
PROFUNDIDADE: 500mm +/- 50mm. Tampo: Em 
madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita 
de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com 
raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. 
Fixado com mão francesa com altura acabada de 
75cm. Com 04 passafios. Estrutra: Composta por 04 
suportes tipo mão francesa, com dimensões mínimas 
de 400x385x40 mm, em ferro galvanizado pintado 
com tinta epóxi na cor branca. Garantia mínima de 
12 meses 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

700,00  
 R$            

700,00  
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28 

Bancada em MDF 3600x600mm. Medidas e 
tolerâncias: LARGURA: 3600mm +/- 50mm. 
PROFUNDIDADE: 600mm +/- 50mm. Tampo: 
Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm, em 
todo seu perímetro. Fixado com mão francesa com 
altura acabada de 75cm. Com 03 passafios. Estrutra: 
Composta por 05 suportes tipo mão francesa, com 
dimensões mínimas de 400x385x40 mm, em ferro 
galvanizado pintado com tinta epóxi na cor branca. 
Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

700,00  
 R$            

700,00  

29 

Cabideiro em tubo de aço: Organizador de roupas de 
tubos de aço inoxidável, com uma prateleira baixa; 
pés em PVC rígido com dois rodixios com travas; 
altura regulável e laterais reguláveis na parte 
superior; Capacidade máxima suportada 
aproximadamente 25kg; Medidas máximas 
aproximadas do produto montado (regulável): altura 
máxima 170 cms x 160 cms largura (tubo superior); 
Peso aproximado da embalagem do produto para 
transporte: 3,5kg. Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

600,00  
 R$            

600,00  

31 Estante dupla face 1000x580x2000mm Conforme TR UND 6 MADEIRAÇO 
 R$           

206,66  
 R$            

1.239,96  

35 
Estante-carrinho móvel 400x350x650mm, conforme 
TR 

UND 3 MADEIRAÇO 
 R$           

300,00  
 R$            

900,00  

36 Mesa retangular 1300x750x740mm, conforme TR UND 15 MADEIRAÇO 
 R$           

173,33  
 R$            

2.599,95  

38 
Estante Média Aberta 860x478x1260mm, conforme 
TR 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

600,00  
 R$            

600,00  

40 
Cadeira empilhavél estofada, sem braço: Assento 
/Encosto 

UND 107 MADEIRAÇO 
 R$           

65,42  
 R$            

6.999,94  

41 
Carrinho para livros 530x530x1050mm, conforme 
TR 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

400,00  
 R$            

400,00  
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43 
Mesa de centro circular diâmetro 600mm, conforme 
TR 

UND 1 MADEIRAÇO 
 R$           

230,00  
 R$            

230,00  

44 Lixeira Estrutura, conforme TR UND 12 MADEIRAÇO 
 R$           

208,33  
 R$            

2.499,96  

45 
Gaveteiro volante com 03 gavetas e rodizios, 
conforme TR 

UND 2 MADEIRAÇO 
 R$           

290,00  
 R$            

580,00  

46 Bibliocanto com sinalizador, conforme TR UND 18 MADEIRAÇO 
 R$           

21,11  
 R$            

379,98  

47 
Cadeira giratória espaldar médio com braço, 
conforme TR 

UND 4 MADEIRAÇO 
 R$           

225,00  
 R$            

900,00  

48 
Mesa retangular em MDP sobre cavaletes de aço 
900x1200x710mm, conforme TR 

UND 11 MADEIRAÇO 
 R$           

727,27  
 R$            

7.999,97  

49 
Armário Alto Fechado 940x504x1600mm, conforme 
TR 

UND 8 MADEIRAÇO 
 R$        

1.250,00  
 R$           

10.000,00  

50 

Trave de futebol de salão nas medidas oficiais, com 
bucha, ideal para escolas, e quadras que contenham 
atividades físicas, com crianças. Perfil tubular 
metálico em aço carbono SAE 1020, com espessura 
mínima de parede 2,0mm. Solda MIG de alto 
desempenho e fino acabamento. Desmontável. Sem 
requadro para apio de rede. Buchas de espera em 
PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de 
aço à nível do piso. Sistema de fixação de segurança 
para montagem de rede sem ganchos. Pintura em 
esmalte sintético automotivo de alto desempenho e 
durabilidade. Incluso rede oficial de futsal (fio nylon 
4m com "alma"). 100% polietileno, na cor branca. 
Medidas oficiais.  

UND 1 FPE 
 R$        

2.000,00  
 R$            

2.000,00  

54 

Dama, modelo tradicional com tabuleiro 
confeccionado em madeira e cantoneira de proteção 
em madeira em toda sua extensão. Medindo: 
50x50cm e 2cm de altura com 2 jogos de peças, 
embalagem do produto deverá ter selo de qualidade 
Inmetro (cada peça deverá medir 25mm de diâmentro 
x 0,8mm de altura). 

UND 16 GRANLUX 
 R$           

31,25  
 R$            

500,00  
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59 

Xadrez, modelo tradicional oficial com tabuleiro 
confeccionado em madeira e cantoneira de proteção 
em madeira em toda sua extensão, Medindo: 
50x50cm e 2cm de altura com 2 jogos de peças, 
sendo que o Rei como ref. de tamanho tenha 8,5cm 
de altura e o restante das peças proporcional. A 
embalagem do produtodeverá ter selo de qualidade 
Inmetro 

UND 16 GRANLUX 
 R$           

30,62  
 R$            

489,92  

66 

Colchonete esportivo, confeccionado em espuma 
resistente, firme e macia 100% poliuretano D.26 com 
medida de: 1,00 x 0,60 x 0,05m, revestido em Napa 
0,30mm com acabamento das costuras em linha de 
nylon reforçada e resistente, e em um dos cantos e ou 
nas laterais deverá conter a marca do fabricante em 
sistema de impressão e ou etiqueta de acabamento. 

UND 40 GRANLUX 
 R$           

33,99  
 R$            

1.359,60  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 82.788,83 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027 /PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa CAMILA SOUZA DE ARAÚJO – ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua 
São João, n° 22, Missão-Jacobina/BA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.133.726/0001-
20, neste ato legalmente representada por sua representante legal, o Sr. Ednailson Vilas Boas da 
Cunha, brasileiro, divorciado, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 379.778.572 - SSP/BA e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 534.891.525-49. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: CAMILA SOUZA DE 
ARAÚJO – ME  

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                                                                   ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA V. Unit  V. Total 

13 Fornecimento e instalação de rack de piso 
19" x 24u x 700mm UND 1 PROJETA  R$2.300,00  R$2.300,00  

15 

Urdimento - composto de 10 tubos 
metálicos galvanizados, sem costura, com 
Ǿ de 2" x 1/8" de espessura e 8,00m de 
comprimento. Cada vara terá 04 
suspensões composto de abraçadeira em 
ferro (chapa lisa) de 2" x 1/8" com 03 abas 
de fixação de 4" contendo doi 

UND 1 EDISYSTEM  R$14.799,00  R$14.799,00  

16 

Rotunda - cortina de fechamento para o 
fundo de palco, confeccionada em tecido 
cenoscurante 300g/ml 100% algodão, cor 
preta, ignifugado(com laudo fornecido por 
laboratório especializado com corpo de 
prova), plissada na proporção de 2:1, 
cabeçote superior  

UND 1 EDISYSTEM R$21.200,00  R$21.200,00  

17 

Cortina de acesso - platéia, confeccionada 
em tecido cenoscurante de 300g/ml 100% 
algodão, tonalidade preta, ignifugado 
(acompanha laudo), plissada na proporção 
de 2:1, dupla face, cabeçote superior duplo 
e entretelado que recebera ilhoses 
metálicos de 1" 

UND 2 EDISYSTEM R$ 9.855,00  R$19.710,00  

20 
"rack” de alumínio com rodízios para 05 
módulos de potência(fornecimento e 
instalação). 

UND 1 PROJETA R$ 1.050,00  R$ 1.050,00  

22 

Refletores de luz tipo PAR 64, foco 5, 
lâmpadas de 1.000w, em alumínio polido, 
acompanha porta gelatina, soquete em 
porcelana, cabo siliconado 2P+T para 
temperatura elevada (fornecimento e 
instalação). Garantia mínima de 12 meses 

UND 15 RENI R$ 520,00  R$ 7.800,00  

23 

Refletores de luz tipo “set light” 1.000W 
com lâmpada halógena curta, porta 
gelatina e acessórios (fornecimento e 
instalação). 

UND 6 RENI R$  265,83  R$ 1.594,98  

24 Escada de alumínio tipo com duas pernas 
de abrir, altura de 2,50m. UND 1 CASTELO R$ 485,00  R$ 485,00  

   
                                                            VALOR TOTAL:       R$ 68.938,98 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028 /PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na rua Capitão Rocha, n° 2393, sala B, Centro-Guarapuva/PR, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 02.405.020/0001-78, neste ato legalmente representada por sua sócia-administradora, a Sra. 
Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 
8.417.961-2 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 049.885.199-02. A sequência da classificação 
das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 6 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 5 de 6 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: MICRO SERVICE 
ELETRÔNICOS EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT. MARCA V.UNIT  V. TOTAL 

21 

Projetores Plano Convexo (PC) 
- PC OM301 igual ou similar, 
para lâmpadas halógenas de até 
500w, corpo em chapa de aço, 
com tratamento anticorrosivo, 
acabamento em pintura 
eletrostática preto fosco, alça de 
fixação com lâmpadas e 
acessórios (fornecimento e 

UND 15 
TELEM PC 

OM301 
R$ 1.199,73  R$ 17.995,95  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 17.995,95 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029 /PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na rua Altino Fraga, n° 389, Santa Rosa, Palmares/PE, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 29.955.518/0001-60, neste ato legalmente representada por seu representante, o Sr. 
Indalécio Silva Souza, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 5.825.938 e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 034.548.324-38. A sequência da classificação das empresas também consta no 
processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SL DA SILVA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT MARCA V. UNIT  V.TOTAL 

30 
Cadeira alta para 
camarim Encosto, 
conforme TR 

UND 1 MASTERFLEX  R$ 799,00  R$ 799,00  

32 

Estante simples com base 
inferior fechada 
1000x320x2000mm, 
conforme TR 

UND 7 MASTERFLEX  R$ 144,14  R$ 1.008,98  

33 
Estante uma face 
1000x320x2000mm., 
conforme TR 

UND 3 MASTERFLEX  R$ 665,00  R$ 1.995,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 3.892,98 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa L. MOHR EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua Capitão 
Adolfo G. Andrade, n° 257, sala 1, Itajaí/SC, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
07.261.562/0001-38, neste ato legalmente representada por seu procurador, o Sr. Herculano de 
Carvalho Júnior, brasileiro, casado, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 2.288.391 - SSP/SC e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 634.582.509-30. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: L. MOHR EIRELI EPP 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VENCEDORES 

34 Mesa de exposição 1600x700x750mm, conforme TR UND 1 GIRO 
L MOHR 

EIRELI EPP 

37 Poltrona módulo de 1 lugar.Encosto, conforme TR UND 2 GIRO L MOHR 
EIRELI EPP 

39 Mesa retangular 1400x950x740mm, conforme TR UND 3 EKO L MOHR 
EIRELI EPP 

42 
Banquetas, empilhável, com assento em madeira 
compensada, montada sobreestrutura tubular de aço, 
conforme TR 

UND 6 TSK 
L MOHR 

EIRELI EPP 

51 

Poste de Vôlei com cremalheira nas medidas oficiais, 
em ferro fundido para regulagem do cabo de aço, 
podendo ser utilizado em ginásios poliesportivos 
internos e externos com ajuste de regulagen de altura 
para todas as categorias. Fabricado em perfil tubular 
metálico em aço carbono SAE 1020, com espessura 
mínima de 2,0mm. Buchas de espera em PVC e 
rebaixo de superfície para receber a tampa de aço no 
nível do piso. Ganchos de segurança para a rede. 
Solda MIG. Pintura em esmalte sintético automotivo 
brilhante. 

UND 1 SPN 
L MOHR 

EIRELI EPP 

55 

Bola de futsal oficial confeccionada em PU, sistema 
de produção termo soldada com peso 410 à 440g e 
circunferência de 62 à 64cm com válvula removível e 
lubrificada com impressão do LOGOTIPO 
monocromático do programa CEUs, conforme modelo 
solicitato. 

UND 16 MG 
L MOHR 

EIRELI EPP 

57 

Bola futsal oficial com GUIZO para portadores de 
deficiência visual confeccionada em PU com câmara 
de butil, sistema de construção termo soldada com 
peso de 410 à 440g e circunferência de 62 à 64cm 
com válvula removível e lubrificada com impressão 
do LOGOTIPO monocromático do programa CEUs, 
conforme modelo solicitado. 

UND 5 KM L MOHR 
EIRELI EPP 
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58 

Bola basquetebol oficial categoria adulto modelo 
tradicional confeccionada em borracha sistema de 
produção matrizada com câmara de bútil com válvula 
removível e lubrificada com peso 600 à 650g e 
circunferência de 75 à 78cm, com impressão do 
LOGOTIPO monocromático do programa CEUs, 
conforme o modelo solicitado. 

UND 16 MG 
L MOHR 

EIRELI EPP 

60 

Bola de basquetebol oficial categoria Mirin, modelo 
tradicional confeccionada em borracha, sistema de 
produção matrizada com câmara de bútil com válvula 
removível e lubrificada com peso de 450 à 500g e 
circunferência de 72 à 74 cm, com impressão do 
LOGOTIPO monocromático do programa CEUs, 
conforme modelo solicitado. 

UND 16 MG L MOHR 
EIRELI EPP 

62 

Bola Handebol oficial categoria Mirin/infantil, 
modelo tradicional confeccionada em PU com GRIP 
para melhor aderência as mãos com câmara de butil 
com válvula removível e lubrificada sistema de 
construção da bola costurada com peso de 230 à 270g, 
e circunferência 49 à 51cm com impressão do 
LOGOTIPO monocromático do programa CEUs, 
conforme modelo solicitado. 

UND 16 KM L MOHR 
EIRELI EPP 

63 

Bola voleibol oficial para quadra, modelo tradicional 
confeccionada em PU, com câmara de butil com 
válvula removível e lubrificada sistema de construção 
da bola matrizada com peso 260 à 280g e 
circunferência 65 à 67cm com impressão do 
LOGOTIPO monocromático do programa CEUs, 
conforme modelo solicitado 

UND 16 MG 
L MOHR 

EIRELI EPP 

65 
Bandeira esportiva oficial do Brasil medindo: 0,90 x 
1,28m, confeccionada em 100% poliéster dupla face. 

UND 2 VDB 
L MOHR 

EIRELI EPP 

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 19.117,76 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 
rua Bahia, n° 30C, Jordão, Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.790.994/0001-
55, neste ato legalmente representada por seu procurador, o Sr. Anderson Soares da Silva, brasileiro, 
solteiro, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 5.432.363 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 030.407.284-23. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 
citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SC DA SILVA 
COMÉRCIO EIRELI-ME 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA VENCEDORES 

52 

Rede oficial para voleibol, 
confeccionada em fio de 
Nylon/Polietileno (PEAD) Virgem 2mm 
de espessura, alta densidade trançado, 
com tratamento de proteção Ultra-
Violeta. Malha 10x10cm cor preta, 
medindo: 10,00m de comprimento x 
1,00m de altura, com 02 faixas de 
algodão crú n. 10, sendo que a superior 
deverá ter 7cm de largura e a inferior 
com 5cm de largura com costura dupla 
reforçada. As faixas deverão ter um 
reforço interno nas pontas com couro 
sintético onde deverão ser colocados 
ilhoses metálicos.  

UND 1 SPITTER 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 

53 

Tabela de basquetebol na medida oficial 
1,80 x 1,05mts, com espessura mínima 
de 18mm. Fabricada em laminado naval 
prensado com resina adesiva fenólica 
resistente a umidade. Requadro metálico 
protetor feito com solda MIG. Base de 
acabamento para pintura com massa 
acrílica niveladora, pintura em tinta 
esmalte sintético brilhante de alto 
desempenho e durabilidade. Acompanha 
aro de basquete de ferro duplo maciço, 
solda MIG e pintura automotiva na cor 
laranja oficial com redes. 

UND 2 SCALIBU 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 

56 

Bola  futebol oficial categoria infantil 
tamanho Nº4, confeccionada em PU, 
sistema de produção termo soldada com 
câmara de bútil com válvula removível e 
lubrificada com peso de 360 à 390g e 
circunferênca 64 à 66 com impressão do 
LOGOTIPO monocromático do 
programa CEUs, conforme o modelo 
solicitado. 

UND 16 WILSON 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 
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61 

Bola Handebol oficial categoria 
feminina, modelo tradicional 
confeccionada em PU com GRIP para 
melhor aderência as mãos com câmara 
de butil com válvula removível e 
lubrificada sistema de construção da bola 
costurada com peso de 325 à 400g, e 
circunferência de 54 à 56cm com 
impressão do LOGOTIPO 
monocromático do programa CEUs, 
conforme modelo solicitado. 

UND 16 WINER 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 

64 

Apito esportivo oficial para arbitragem, 
modelo confeccionado em plático 
polietileno cor preta com medina de 
45mm de comprimento x 20mm de 
largura com argola metálica. Com 
abertura central para saída do som, o 
mesmo deverá companhar cordão em 
nylon com regulagem de ajuste medindo: 
45-cm de comprimento, deverá 
acompanhar ganho e girador para 
fixação no apito. 

UND 5 FOX40 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 

69 
Ar-condicionado frio split hi-wall 
(parede) 9000 btu/h. Garantia mínima de 
12 meses 

UND 1 
PHILCO 

PAC9000TFM9 

S C DA 
SILVACOMERCIO 

EIRELI ME 

70 
Ar-condicionado frio split piso-teto 
18000 btu/h. Garantia mínima de 12 
meses 

UND 4 PHILCO FM6 
S C DA 

SILVACOMERCIO 
EIRELI ME 

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 17.077,76 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa MAPPE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua Presidente 
Getúlio Vargas, n° 1107, sala – 02 – Centro, Guarapuva/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 13.266.239/0001-50, neste ato legalmente representada por sua sócia, a Sra. Margarida do Rocio 
Holmann de Andrade, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.413.071-8 e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 652.207.579-20. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: MAPPE BRASIL LTDA 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA  V.TOTAL VENCEDORES 

67 

Computador. Configuração 
minima core 2 duo 3gb ram  
320gb hd monitor 19" com filtro e 
estabilizador. Garantia mínima de 
12 meses 

UND 15 
GPGOLD 
MODELO 
BASIC I 

 R$             
23.197,80  

MAPPE 
BRASIL LTDA 

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 23.197,80 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/PMCSA-SEOBP/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/PMCSA-SEOBP /2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos NOVE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, 
através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante nomeado e, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei 
Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019 homologado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a Sra. Maria da 
Conceição Lima Lafaiete, brasileira, casada, engenheira civil, CREA. 28242-DPE, portadora da 
Cédula de Identidade sob o nº 4.858.683 SSP/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.496.464-50, 
publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela 
empresa OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Av. Angra dos Reis, n° 105, 1º andar, Ibura, Recife/PE, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 05.372.103/0001-04, neste ato legalmente representada por seu procurador, o 
Sr. Andreyson Soares Nascimento Brasileiro, brasileiro, casado, portadora da Cédula de Identidade 
sob o nº 6.351-840 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº 051.073.614-98. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta o Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição 
de equipamentos e mobiliários, para Praça de Esportes e da Cultura – Praça do CEU, localizada no 
Bairro de Garapú, objeto do Termo de Compromisso nº 0363.412-44/2012 – Convênio PAC com o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 
assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 
cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
001/PMCSA-SEOBP/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 
transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, no seguinte 
endereço: Avenida Almirante Paulo Moreira, S/N, Praça do CEU, Loteamento Cidade Garapu, CEP: 
54.517-510, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos serviços e materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 001/PMCSA-SEOBP/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Obras Públicas 
designa o Sr. Rubens José Souza Galvão (Coordenador de Obras), telefone: 81-3521-6785, para ser a 
fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/PMCSA-
SEOBP/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 
de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Obras Públicas 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: OS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI-ME 

 
FISCAL DA ATA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA V.UNIT  V.TOTAL 

2 

Projetor de vídeo. Luminância: 2.500 Ansi 
lumens, ou superior. Resolução: wxga 
1280x800 pixels, ou superior. Contraste: 
2000:1. Voltagem: 13c 100-240v. Entrada de 
vídeo digital hdmi.(Incluso fornecimento e 
instalação/cabos). Garantia mínima de 12 meses 

UND 1 PCTOP 
 R$           

2.980,00  
 R$               

2.980,00  

68 
Impressora jato de tinta. Resolução mnima 
720dpis, com cartuchos completos. Garantia 
mínima de 12 meses 

UND 2 HP R$ 325,00   R$ 650,00 

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 3.630,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/PMCSA-SECL/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/PMCSA- SECL/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATORZE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 016/PMCSA-SECL/2019 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.566.470/0001-91, sediada à Rua Dr. Raul Lafayette, n° 191, sala 501, Boa 
Viagem, Recife/PE, Cep: 51.021-220 telefone: (81) 3465-1545, representada pelo seu sócio o Sr. 
Gilson Caldas de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de 
identidade nº 2.489.948-SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o nº 476.743.424-68, no certame acima 
numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores e coberta em alumínios box truses, entre outros, 
para as festividades realizadas no Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
016/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

9.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

10.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: MEGA STAR 
PRODUÇÕES LTDA – ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. UNIT V. TOTAL 

1 

PALCO TIPO I – 01 (um) Palco com base em 
estrutura tubular metálica ou em alumínio, 
medindo 18,00m de frente por 15,00m de 
profundidade e com 2,10m de altura do piso ao 
solo. Cobertura com estrutura espacial de 
alumínio estrutural tipo Box truss P50, coberta 
com lona em duas águas, medindo 14,00m de 
frente por 13,00m de profundidade e pé-direito de 
8,00m de altura em toda a área interna do palco, 
entre o banzo inferior da treliça e o piso do palco. 
Complemento da cobertura nas áreas de apoio 
lateral e de fundo com estrutura tubular; 
fechamento das laterais e fundos do palco em 
lona blackout de poliéster com PVC, sendo 
branco pelo lado externo e preto pelo lado 
interno; 02 (dois) PA’s tipo Fly, em box truss, 
medindo 2,00m de comprimento, com 10,00m de 
altura; As colunas de sustentação e treliças 
horizontais da testeira serão executadas em box 
truss P30; fechamento total do palco com 2,10m 
de altura; 01 (uma) escada com 1,00m de 
largura, dando acesso ao patamar e deste ao 
piso do palco; 01 (um) house mix em box truss 
P30 medindo 4,00m de frente por 4,00m de fundo 
com o pé direito de 3,00m; Área de produção 
medindo 72m2 contendo 02 camarins em TS 
climatizados med. 3,0m x 3,0m e 01 deposito em 
TS climatizados med. 3,0m x 2,0m;  aterramento 
das estruturas com 12 (doze) hastes de 
aterramento, tipo Copperwell de 5/8” x 2,40m em 
cobre ou similar, com conector paralelo e 
parafuso, cabos Pirastic ou similar de BWF 750v 
de seção métrica de 25mm², templa rígido, 
devendo serem interligados da haste de terra às 
junções da estrutura de modo a abranger a maior 
área possível. Todo o aterramento deverá 
atender às exigências da Celpe. Com aplicação 
de Testeira 18x02 com tela em lona em metalon, 
com arte fornecida pela contratante. 

UND. 8 
 R$ 

7.000,00  
 R$      

56.000,00  
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2 

 
PALCO TIPO II – 01 (um) Palco com base em 
estrutura tubular metálica ou em alumínio, 
medindo 14,00m de frente por 10,00m de 
profundidade e com 2,10m de altura do piso ao 
solo. Cobertura com estrutura espacial de 
alumínio estrutural tipo Box truss P50, coberta 
com lona em duas águas, medindo 10,00m de 
frente por 10,00m de profundidade e pé-direito de 
7,00m de altura em toda a área interna do palco, 
entre o banzo inferior da treliça e o piso do palco. 
Complemento da cobertura nas áreas de apoio 
lateral e de fundo com estrutura tubular; 
fechamento das laterais e fundos do palco em 
lona blackout de poliéster com PVC, sendo 
branco pelo lado externo e preto pelo lado 
interno; 02 (dois) PA’s tipo Fly, em box truss, 
medindo 2,00m de comprimento, com 9,00m de 
altura; As colunas de sustentação e treliças 
horizontais da testeira, painéis frontais e contorno 
dos Flys serão executadas em box truss P30; 
fechamento total do palco com 2,10m de altura; 
01 (uma) escada com 1,00m de largura, dando 
acesso ao patamar e deste ao piso do palco; 01 
(um) house mix em box truss P30 medindo 4,00m 
de frente por 4,00m de fundo com o pé direito de 
3,00m; Área de produção medindo 72m2 
contendo 02 camarins em TS climatizados med. 
3,0m x 3,0m e 01 deposito em TS climatizados 
med. 3,0m x 2,0m; aterramento das estruturas 
com 10 (dez) hastes de aterramento, tipo 
Copperwell de 5/8” x 2,40m em cobre ou similar, 
com conector paralelo e parafuso, cabos Pirastic 
ou similar de BWF 750v de seção métrica de 
25mm², templa rígido, devendo serem 
interligados da haste de terra às junções da 
estrutura de modo a abranger a maior área 
possível. Todo o aterramento deverá atender às 
exigências da Celpe.Com aplicação de Testeira 
14x01 com tela em lona em metalon, com arte 
fornecida pela contratante. 

UND. 20 
 R$ 

4.490,00  
 R$      

89.800,00  
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3 

PALCO TIPO III – 01 (um) Palco com base em 
estrutura tubular metálica ou em alumínio, 
medindo 6,60m de frente por 05,40m de 
profundidade e com 1,10m de altura do piso ao 
solo. Cobertura com estrutura espacial de 
alumínio estrutural tipo box truss P30, coberta 
com lona em duas águas, medindo 6,60m de 
frente por 4,40m de profundidade e pé-direito de 
5,00m de altura em toda a área interna do palco, 
entre o banzo inferior da treliça e o piso do palco. 
Complemento da cobertura nas áreas de apoio 
lateral e de fundo com estrutura tubular; 
fechamento das laterais e fundos do palco em 
lona blackout de poliéster com PVC, sendo 
branco pelo lado externo e preto pelo lado 
interno; 02 (dois) PA’s tipo Fly, em box truss, 
medindo 1,00m de comprimento, com 8,00m de 
altura; As colunas de sustentação e treliças 
horizontais da testeira, painéis frontais e contorno 
dos Flys serão executadas em box truss P30; 
fechamento total do palco com 1,10m de altura; 
01 (uma) escada com 1,00m de largura, dando 
acesso ao patamar e deste ao piso do palco; 01 
(um) house mix em box truss P30 medindo 4,00m 
de frente por 4,00m de fundo com o pé direito de 
3,00m; Área de produção medindo 36m2 
composta por 02 camarins med. 3,0m x 3,0m; 
aterramento das estruturas com 04 (quatro) 
hastes de aterramento, tipo Copperwell de 5/8” x 
2,40m em cobre ou similar, com conector paralelo 
e parafuso, cabos Pirastic ou similar de BWF 
750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, 
devendo serem interligados da haste de terra às 
junções da estrutura de modo a abranger a maior 
área possível. Todo o aterramento deverá 
atender às exigências da Celpe. Com aplicação 
de Testeira 6x1 com tela em lona em metalon, 
com arte fornecida pela contratante. 

UND. 25  R$ 
1.770,00  

 R$      
44.250,00  

4 

01 (um) Tablado Coberto em estrutura piramidal 
com lona antichamas nigth and day, medindo 
6,60m de largura por 5,50m de comprimento, 
com pé-direito de 4,00m, com altura do chão ao 
piso de 0,60m, com escada e piso em placas pré-
fabricadas de ferro e madeirite naval todo 
acarpetado na cor cinza ou preto. 

UND. 20 
 R$ 

1.000,00  
 R$      

20.000,00  
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7 

01 (um) Camarim medindo 5,00m x 5,00m, com 
paredes e teto em painéis TS formicados na cor 
branca e emoldurados por perfis metálicos, com 
piso estruturado em barrotes de 3” x 3” e 
compensados de 12mm revestidos em carpetes 
na cor cinza. O camarim deverá ser provido com 
área para instalação de 01 (uma) cabine 
sanitária, porta de acesso contendo fechadura, 
maçaneta e chave, instalação elétrica composta 
por 02(duas) lâmpadas fluorescentes 40w, 
02(dois) pontos de tomada trifásica e 01(um) 
aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTUs em 
perfeito estado de funcionamento 

UND. 15 
 R$ 

1.080,00  
 R$      

16.200,00  

13 

01 (um) Camarote montado em estrutura metálica 
e madeira, coberta tipo pirâmide em lona “night 
and day”, medindo 19,80m de comprimento, 
5,50m de profundidade e 2,20m de altura do solo 
ao piso e 2,50m do piso ao teto, 01 (uma) escada 
de acesso, 6 (seis) divisórias, das quais 5 (cinco) 
com 2,20m de largura e a outra com 7,00m de 
largura. Capacidade para 120 (cento e vinte) 
lugares.  

UND. 2 
 R$ 

6.000,00  
 R$      

12.000,00  

14 

Arquibancadas montadas em estrutura metálica 
(tubular) com pisos modulados em placas 

confeccionadas com cantoneira “U” de 4” x 1/8” e 
blocos de madeira naval de 15mm, 5 degraus 
com 45cm de altura e 80cm de profundidade, 
corredor de acesso, guarda-corpo em todo o 

perímetro da arquibancada executado com tubos 
de aço galvanizados e braçadeiras fixas; 02 
(duas) escadas para acesso a arquibancada 
executada com tubos de aço galvanizados, 

braçadeira e madeirite - Fechamento nas laterais 
em compensado de 12mm com 2,20m de altura 

pintado com tinta PVA látex na cor preta . 

UND. 2 
 R$ 

3.000,00  
 R$        

6.000,00  
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15 

Locação de 01 (um) Pavilhão com estrutura de 
alumínio Box Truss P30, em duas águas medindo 
20,00m de vão livre por 40,00m de comprimento 
e 4,00m de pé direito na lateral e 7,00m de altura 
na cumeeira; compostas por estrutura em perfis 
de alumínio, que ao se interligarem formam 
pórticos em duas águas dispostos a cada 5m e 
assentados sobre sapatas de alumínio; 
Estaiamento da estrutura composto por cabos de 
aço 3/8” e piquetes metálicos cravados no solo. 
Aterramento da estrutura em hastes Copperwel 
de 5/8”x 2,40m em cobre com conector paralelo e 
parafuso utilizando cabo Pirasitc de BWF 750v de 
seção métrica de 25mm² templa rígido interligado 
entre a haste de terra e as junções da estrutura. 
Cobertura em 02 (duas) águas em lona 
antichamas com blackout, na cor branca, com 
sistema de drenagem para águas pluviais e 
capacidade de carga 500 kg/m². Palco na área 
interna do pavilhão medindo 8,80m de frente por 
6,60m de profundidade com 1,00m de altura do 
chão ao piso,  escada e guarda-corpo nas laterais 
e fundo do palco com 1,00m de altura. Área de 
Produção na área externa do pavilhão, medindo 
10,00m de comprimento por 10,00m de largura, 
isolada com fechamento em metalon e piso 
estruturado em placas pré-fabricadas em ferro e 
madeirite naval com 0,10m de espessura e 
coberta por toldo piramidal med. 6,00m x 6,00m e 
01 (um) camarim em TS Formicalizado e 
climatizado medindo 3,0m x 3,00m 

UND. 12 
 R$ 

4.000,00  
 R$      

48.000,00  

19 SONORIZAÇÃO TIPO 2- CONFORME TR UND. 15  R$ 
2.390,00  

 R$      
35.850,00  

21 SONORIZAÇÃO TIPO 4 -CONFORME TR UND. 15  R$ 
1.000,00  

 R$      
15.000,00  
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23 

ILUMINAÇÃO TIPO 2 - Médio porte 01 Consoles 
de Iluminação com sistema de programação, 
acessos e painel multifunção touch screen; que 
possibilite a criação e inserção de programas em 
formato 3D,que comporte à cima de 3.072 canais 
de dmx 512,que possibilite a execução e 
programação remota ou via wirelless;30 refletores 
P.A.R 64 F#02 com porta filtros;18 refletores 
P.A.R 64 F#05 com porta filtros;36 canais de 
dimmer de 4kw por canal;12 refletores 
ELIPSOIDAIS 36º com zoom, íris, facas e porta 
gobo;18 refletores loco-light, P.A.R 56 ou 
A.C.L.;08 refletores stripled (ribalta de led) 18º 
,DMX 512,RGBW e 5 watts;15 refletores P.A.R 
LED. DMX 512,RGBW,30º e 5watts;10 refletores 
SET LIGHT 1000 watts com suporte para chão;15 
moving  head´s spot de 1200 watts CYM;12 
moving head´s beam 300 ou 700 watts CYM05 
fresnéis 2000 watts com porta gelatinas, garras, 
barn doors;03 strobos de  3000watts com 
garra;12 refletores HQI 250w; 
01 Sistema distribuidor de energia com composto 
por 03 fases independentes, 01 neutro e sistema 
de aterramento independente, chave disjuntora 
de aproximadamente 300 amperes que possibilite 
o cancelamento da unidade geradora e com 
aproximados 60 metros de extensão;12 P.A.R 
LED  DMX 512, RGBW 5 watts;12 P.A.R. 64 
F#05;Gelatinas suficientes para atender a criação 
do projeto de iluminação;Garras e acessórios de 
fixação;Cabeamento necessário para instalação 
dos equipamentos 

UND. 15  R$ 
1.390,00  

 R$      
20.850,00  

30 LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) STAND’S EM TS 
COBERTOS MEDINDO 4M X4M 
CLIMATIZADOS. 

UND. 5 3.000,00 
 R$      

15.000,00  

 
Valor total – R$ 378.950,00 (trezentos e setenta oito mil e novecentos e cinquenta 

reais) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/PMCSA-SECL/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/PMCSA- SECL/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATORZE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 016/PMCSA-SECL/2019 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa K & R II PROMOÇÕES E SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.237.961/0001-08, sediada à Rua Josina Maria de 
Vasconcelos, n° 150-A, Lot. Sta Luzia II, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, Cep: 53.625-055, 
representada pelo seu procurador o Sr. Lourival Bezerra de Medeiros Filho, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 2.594.042-SSP/PE, inscrito no CPF 
(MF) sob o nº 373.046.404-30, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores e coberta em alumínios box truses, entre outros, 
para as festividades realizadas no Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
016/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

9.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

10.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: K & R II PROMOÇÕES 
E SERVIÇOS ARTÍSTICOS EIRELI ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. UNIT  V. TOTAL 

5 

01 (um) Pórtico em grid de alumínio Box 
truss medindo 12m largura x 2,00m com 
8,00m de altura e lonas laterais de 1,5m de 
largura por 6,00 de altura em grid de 
alumínio P30. 

UND. 6  R$ 980,00   R$ 5.880,00  

6 

01 (um) Pórtico em grid de alumínio Box 
truss medindo 8,00m largura x 1,00m com 
5,00m de altura e lonas laterais de 1,00m 
de largura por 3,00 de altura em grid de 
alumínio P30. 

UND. 25  R$      600,00   R$ 15.000,00  

9 

01 (um) Toldo tipo pirâmide em estrutura 
metálica galvanizada medindo 6,00m x 
6,00m com lona anti-chamas na cor branca 
com pé direito de 2,80m. 

UND. 30  R$      220,00   R$   6.600,00  

10 

01 (um) Toldo tipo pirâmide em estrutura 
metálica galvanizada medindo 10,00m x 
10,00m com lona anti-chamas na cor 
branca com pé direito de 2,80m. 

UND. 3  R$   1.240,00   R$ 3.720,00  

31 Equipe de apoio com 20 pessoas  UND. 10     
 

VALOR TOTAL: 
 

R$ 61.100,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/PMCSA-SECL/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/PMCSA- SECL/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATORZE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 016/PMCSA-SECL/2018 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Pereira da Costa, nº 539, Centro, Cabo de 
Santo Agostinho - PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.139.305/0001-28, neste ato 
legalmente representada por sua administradora, a Sra. Flaviane Souza de Moura, brasileira, casada, 
portador da Cédula de Identidade sob o nº 7.029.956 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
059.515.614-26, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores e coberta em alumínios box truses, entre outros, 
para as festividades realizadas no Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
016/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

9.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

10.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: STATUS SOM 
ENTRETENIMENTO LTDA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID      QT     V. UNIT  V. TOTAL 

8 

01 (um) Camarim medindo 4,00m x 
4,00m, com paredes e teto em painéis 
TS formicados na cor branca e 
emoldurados por perfis metálicos, 
com piso estruturado em barrotes de 
3” x 3” e compensados de 12mm 
revestidos em carpetes na cor cinza. 
O camarim deverá ser provido com 
área para instalação de 01 (uma) 
cabine sanitária, porta de acesso 
contendo fechadura, maçaneta e 
chave, instalação elétrica composta 
por 02(duas) lâmpadas fluorescentes 
40w, 02(dois) pontos de tomada 
trifásica e 01(um) aparelho de ar-
condicionado de 10.000 BTUs em 
perfeito estado de funcionamento. 

UND. 10  R$ 1.000,00       R$ 10.000,00  

18 SONORIZAÇÃO TIPO 1-CONFORME 
TR UND. 10  R$  4.000,00   R$       40.000,00  

22 

ILUMINAÇÃO TIPO 1 -  Grande porte 
01 Consoles de Iluminação com 
sistema de programação, acessos e 
painel multifunção touch screen; que 
possibilite a criação e inserção de 
programas em formato 3D,que 
comporte à cima de 3.072 canais de 
dmx 512,que possibilite a execução e 
programação remota ou via wirelless; 
60 refletores P.A.R 64 F#02 com porta 
filtros;36 refletores P.A.R 64 F#05 com 
porta filtros;72 canais de dimmer de 
4kw por canal;24 refletores 
ELIPSOIDAIS 36º com zoom, íris, 
facas e porta gobo;36 refletores loco-
light, P.A.R 56 ou A.C.L.;16 refletores 
stripled (ribalta de led) 18º ,DMX 
512,RGBW e 5 watts;30 refletores 
P.A.R LED. DMX 512,RGBW,30º e 
5watts;20 refletores SET LIGHT 1000 
watts com suporte para chão;30 
moving  head´s spot de 1200 watts 
CYM;24 moving head´s beam 300 ou 
700 watts CYM10 fresnéis 2000 watts 

UND. 10  R$  2.400,00   R$       24.000,00  
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com porta gelatinas, garras, barn 
doors;50 strobinhos de  3watts com 
garra;24 refletores HQI 250w;01 
Sistema distribuidor de energia com 
composto por 03 fases 
independentes, 01 neutro e sistema 
de aterramento independente, chave 
disjuntora de aproximadamente 300 
amperes que possibilite o 
cancelamento da unidade geradora e 
com aproximados 60 metros de 
extensão;24 P.A.R LED  DMX 512, 
RGBW 5 watts;24 P.A.R. 64 
F#05;Gelatinas suficientes para 
atender a criação do projeto de 
iluminação;Garras e acessórios de 
fixação; 

27 

01 Telão 4,00 x 3,00 metros em 
estrutura de grid Box Truss de 
alumínio, para montagem no local a 
ser definido pela equipe técnica da 
assembléia, com 01 Projetor 
Multimídia de 7000 ANSI LUMENS, 01 
Notebooks com configuração mínima, 
processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB 
RAM, HD de no mínimo 250GB, 
reprodutor de blue ray e gravador de 
DVD, com sistema operacional 
Windows XP ou mais recente 
instalado, com mouse, Fonte de 
alimentação automática 110/220V, 03 
Câmeras HDV com 03 ccd's para 
transmissão simultânea, 01 DVD 
Player, que reproduza BLUE RAY, 
DVD, CD de áudio e MP3, abertura a 
regiões 1 e 4, com controle remoto 
total, 01 Mesa de corte, 03 Monitores 
10”, Cabeamento necessário 

UND. 6  R$   1.000,00   R$       6.000,00  
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28 

01 Painel de LED compostos por 15 
módulos de 896mm x 672mm, ficando 
uma medida final de 5,37m x 3,36m, 
com resolução de 7mm virtual 
outdoor (uso externo) com 
interface/scaler, possibilitando a 
reprodução de qualquer tipo de 
imagem com sinal RGB ou vídeo 
composto, 02 Notebooks com 
configuração mínima, processador 
2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de 
no mínimo 250GB, reprodutor de blue 
ray e gravador de DVD, com sistema 
operacional Windows XP ou mais 
recente instalado, com mouse, Fonte 
de alimentação automática 110/220V,  
estruturas de Box Truss para 
montagem dos telões/leds à frente do 
palco, em local a ser apontado pela 
equipe de direção de palco, 03 
Câmeras HDV com 03 ccd's para 
transmissão simultânea, 01 DVD 
Player, que reproduza BLUE RAY, 
DVD, CD de áudio e MP3, abertura a 
regiões 1 e 4, com controle remoto 
total, 01 Mesa de corte, 03 Monitores 
10”, Cabeamento necessário 

UND. 20  R$   1.300,00   R$       26.000,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 106.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/PMCSA-SECL/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/PMCSA- SECL/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATORZE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 016/PMCSA-SECL/2019 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 10.288.236/0001-29, com sede na Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, nº 3995, 
Casa Caiada, Olinda- PE, CEP: 53040-000, representada por seu Procurador, o Sr. FERNANDO 
HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob 
o nº 5.261.620 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.059.204-37, no certame acima numerado. 
A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores e coberta em alumínios box truses, entre outros, 
para as festividades realizadas no Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
016/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

9.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

10.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: BH SERVIÇOS EM 
SONORIZAÇÃO LTDA - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. UNIT  V. TOTAL 

11 
Disciplinador medindo 2,00m de largura por 1,10m 
de altura, montado em tubo de 1'' 1/4  e varão de 

1/2. 
UND. 600  R$ 17,00   R$ 10.200,00  

12 
Fechamento em tapumes modulados com armação 

de metalon com placas de aço galvanizado, com 
3mts. X 2mts. de altura 

UND. 200  R$  20,00   R$  4.000,00  

20 SONORIZAÇÃO TIPO 3 – CONFORME TR UND. 25  R$ 
1.590,00   R$ 39.750,00  

24 

ILUMINAÇÃO TIPO 3 -  Pequeno porte 01 Consoles 
de Iluminação com sistema de programação, 
acessos e painel multifunção touch screen; que 
possibilite a criação e inserção de programas em 
formato 3D,que comporte à cima de 3.072 canais de 
dmx 512,que possibilite a execução e programação 
remota ou via wirelless;30 refletores P.A.R 64 F#02 
com porta filtros;18 refletores P.A.R 64 F#05 com 
porta filtros;36 canais de dimmer de 4kw por 
canal;12 refletores ELIPSOIDAIS 36º com zoom, 
íris, facas e porta gobo;18 refletores loco-light, 
P.A.R 56 ou A.C.L.;08 refletores stripled (ribalta de 
led) 18º ,DMX 512,RGBW e 5 watts;15 refletores 
P.A.R LED. DMX 512,RGBW,30º e 5watts;10 
refletores SET LIGHT 1000 watts com suporte para 
chão;15 moving  head´s spot de 1200 watts CYM;12 
moving head´s beam 300 ou 700 watts CYM05 
fresnéis 2000 watts com porta gelatinas, garras, 
barn doors;03 strobos de  3000watts com garra;12 
refletores HQI 250w;01 Sistema distribuidor de 
energia com composto por 03 fases independentes, 
01 neutro e sistema de aterramento independente, 
chave disjuntora de aproximadamente 300 amperes 
que possibilite o cancelamento da unidade geradora 
e com aproximados 60 metros de extensão;12 
P.A.R LED  DMX 512, RGBW 5 watts;12 P.A.R. 64 
F#05;Gelatinas suficientes para atender a criação 
do projeto de iluminação;Garras e acessórios de 
fixação;Cabeamento necessário para instalação dos 
equipamentos 

UND. 25  R$ 899,00   R$ 22.475,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 76.425,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/PMCSA-SECL/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/PMCSA- SECL/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/PMCSA- SECL/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos QUATORZE dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 016/PMCSA-SECL/2019 homologado pela Secretaria Executiva de Cultura e 
Lazer, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 041.509.234-50, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os 
referidos preços oferecidos pela empresa D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOTAÇÃO LTDA 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.057.261/0001-18, sediada à Rua Dois Irmãos, n° 16, 
Loteamento São Marcos, Sítio dos Marcos, Igarassu/PE, Cep: 53.615-455, representada pelo seu 
procurador o Sr. Samuel Macrino Ferreira, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 
identidade nº 5.486.458-SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o nº 039.137.804-08, no certame acima 
numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto eventual contratação de empresa especializada para locação de 
equipamentos de som, iluminação, palcos, geradores e coberta em alumínios box truses, entre outros, 
para as festividades realizadas no Município, através da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
016/PMCSA-SECL/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 
de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMETO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 016/PMCSA-SECL/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 
realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
7.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações, a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer o 
Sr. Sérvulo Antônio da Silva Ferreira (Gerente de Cultura), para ser a fiscal responsável pela execução 
da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 
7.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

8.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

8.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

9.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela secretaria interessada, consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

10.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
11.1.1 - Automaticamente: 
11.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
11.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
11.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
11.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
11.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
11.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
11.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
11.1.8 - Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

11.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 016/PMCSA-
SECL/2019 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: D & A COMÉRCIO, 
SERVIÇO E LOTAÇÃO LTDA ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT V. UNIT  V. TOTAL 

16 

01 Gerador silenciado de 260 KVA, 
com eletricista de plantão e 
combustível para dez horas de 
funcionamento por diária. 

UND. 10 R$ 1.300,00  13.000,00  

17 

01 Gerador silenciado de 180 KVA, 
com eletricista de plantão e 
combustível para dez horas de 
funcionamento por diária. 

UND. 15 R$ 1.090,00   R$  16.350,00 

25 

Locação de um trio Elétrico tipo 
Carreta com comprimento mínimo de 
21m tendo em cada uma das duas 
laterais no mínimo 24 auto falantes de 
15" para Graves, 24 alto-falantes para 
Md/Graves, 16 Drivers Md/Altas e 
potências mínimas em RMS de: 250 
Watts Md/Alta em guia de ondas, 600 
Watts Md/Graves, 1200 Watts 
Graves. Amplificação capaz de 
alimentar a demanda de potencia 
exigida, mesa de som com no mínimo 
40 canais, 8 canais de Submaster 
(Subgrupos), 12 canais Auxiliares que 
podem ser configurados através de 
chaveamento, de 2 em 2 canais, para 
pre ou post-fader; 4 grupos de Mute, 
2 canais de saída de Matrix - 10x2, 2 
canais de Mono Out, 1 canal de saída 
Stereo Master (L e R), 2 canais de 
retorno stereo de auxiliares, 3 canais 
de saída stereo independentes para 
gravações, 1 canal de entrada stereo 
para equipamentos auxiliares, 1 canal 
para Control Room, 1 canal de saída 
stereo de Phones, entradas e saídas 
para Talkback, gerador de onda 
senoidal (OSCILLATOR) e gerador de 
ruído rosa (PINK NOISE). 02 
equalizador Behringer, 01 Powrplay 
com 08 canais, 01 Microverb Alesis, 
01 Multicate XR 4400, 25 microfones, 
20 pedestais, 01 bateria acústica e 
retorno, 01 amplificador tipo combo 
para baixo, 01 amplificador tipo com 
combo para guitarra 04 retorno para 
voz, 01 retorno para teclado, 01 grupo 
gerador de 130 KVA, camarim 
climatizado, banheiro e iluminação. 

UND. 20  R$ 5.700,00   R$   114.000,00  
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26 

Locação de Mini Trio com 
comprimento mínimo de 7,5m sendo 
02 laterais com 08 alto falantes de 15 
polegadas com 300wats RMS, 08 alto 
falante de 12 polegadas com 200wats 
RMS, 06 cornetas com driver´s de 
50wats RMS. Frente e Fundo com 06 
alto falante de 15 polegadas com 
300wats RMS, 04 alto falante de 12 
polegadas com 200wats RMS, 04 
cornetas com driver´s de 50wats 
RMS, amplificação capaz de 
alimentar a demanda de potência 
exigida, 01 Equalizado rBehringer, 10 
Microfones, 01 microfone sem fio, 08 
pedestrais, 01 Mesa de som de no 
minimo 24 canais, 01 Bateria 
eletrônica, 01 amplificador tipo combo 
para baixo, 01 amplificador tipo 
combo para guitarra, 01 Grupo 
gerador de 25KVA, 01 (um) aparelho 
reprodutor de CD e iluminação. 

UND. 30  R$ 2.600,00   R$      78.000,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 221.350,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bahia, 30 c, Jordão, Recife/PE, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.790.994/0001-55, neste ato legalmente representada por seu 
procurador, o Sr. Anderson Soares da Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob 
o nº 5.432.363 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.407.284-23, no certame acima numerado. 
A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação inclusa), refrigeradores, 
bebedouros, fornos micro-ondas, entre outros, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
013/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 013/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 3 de 6 

de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SC DA SILVA 
COMÉRCIO EIRELI - ME 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                              ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

UND 

 
 

MARCA 

 
 

QUANT. 

 
2- SC DA SILVA COMÉRCIO 

EIRELI - ME 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

FORNO MICROONDAS 30 LITROS - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
CONSTRUÍDO EM AÇO, COMPINTURA 
EM ESMALTE NA COR BRANCA, COM 
VISOR FRONTAL, PRATO GIRATÓRIO,  
COM PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, 
COM RELÓGIO E PROGRAMAÇÃO 
INCLUSA, CONTROLADO ATRAVÉS DE 
TIMER, ILUMINAÇÃO INTERNA, COM, 
NO MÍNIMO, 9000 WATTS DE 
POTÊNCIA, COM FUNÇÃO DE 
GRATINAR E DOURAR, VOLTAGEM 
220 V, COM TRAVA DE SEGURANÇA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO 
PARA PEÇAS E SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
- PE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHILIPS/    
PMO33B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 R$       489,00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 R$     29.340,00  

                                                                                                              VALOR TOTAL: R$ 29.340,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, GLOBAL HOUSE EIRELI - ME 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.611.287/0001-38, com sede na Rua São Benedito, 04, Nossa Senhora 
do Ó, Ipojuca/PE, CEP 55.590-000, telefone (81) 3094-1002, representada por sua procurador, o Sr. 
João Victor de Figueiredo Oliveira, brasileiro, solteiro, portadora da cédula de identidade nº 
7.418.329 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 061.965.794-44, no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação inclusa), refrigeradores, 
bebedouros, fornos micro-ondas, entre outros, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 2 de 6 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
013/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 013/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: GLOBAL HOUSE 
EIRELI - ME 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
MARCA 

 
QUANT. 

 V. 
UNITÁRIO  

 
 V. TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

FRIGOBAR - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: BANDEJA DE DEGELO 
APROVEITÁVEL EM MATERIAL 
SUPER RESISTENTE, QUE SERVE 
COMO COMPARTIMENTO 
EXTRAFRIO; GAVETA MULTIUSO, 
COM TAMPA APROVEITÁVEL; 
PORTA REVERSÍVEL; PORTA-
LATAS MODULARES; PRATELEIRA 
MODULAR; COR: BRANCO; 
CAPACIDADE TOTAL NO MÍNIMO 
120 LITROS; CONSUMO DE 
ENERGIA MENSAL: 19,1 
KWH/MÊS; POTÊNCIA: 70.0 W 
(110V) / 65.0 W (220V). GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA 
PEÇAS E SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO 
DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RECIFE - PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 

CONSUL 
DOMÉSTICO 
120 LITROS 
(COD.ITEM 
520 1681 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.195,00  

 
 
 
 
 
 
 

  
R$ 71.700,00  

                                                                                                                        VALOR TOTAL  R$ 71.700,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, FERRUDD COMERCIAL LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.036.083/0001-67, com sede na Rua Leandro Barreto, 1361, loja 04 – 
Jardim São Paulo – Recife/PE, CEP: 50910-220, representada por seu sócio administrador, o Sr. José 
Rubenildo Pereira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 
2.353.698 – SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 329.953.344-49, no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação inclusa), refrigeradores, 
bebedouros, fornos micro-ondas, entre outros, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
013/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 013/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 013/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 013/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FERRUDD COMERCIAL 
LTDA 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT. 
4-FERRUD COMERCIAL LTDA 

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

              

10 

FREEZER VERTICAL 500 LITROS 
(-20ºC) - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: FREEZER VERTICAL, 
CAPACIDADE MÍNIMA 500 
LITROS, COM REGULADOR DE 
VOLTAGEM E ALARME, PORTA 
REVERSÍVEL; COM GAVETAS 
REMOVÍVEIS; SISTEMA DE FRIO 
CATIVO, GABINETE EXTERNO E 
CHAPA DE AÇO COM 
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; 
CHAVE DE SEGURANÇA; COM 
RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA 220V-60 HZ. 
APRESENTAR SELO PROCEL DE 
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) 
ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO 
DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RECIFE – PE. 

UND FRICON/    
VCED569 5  R$          3.230,00   R$          16.150,00  

VALOR TOTAL:    R$          16.150,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
 

Aos DEZ dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 
Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / Fax: 
(81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.294.402/0001-62, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas 
pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
014/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 
PEDRAGON AUTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 03.935.826/0001-30, com sede na AV. 
Ruy Barbosa, 965 – Aflitos – Recife/PE,  representada por seu representante legal, o Sr. Jussy Araújo 
Amorim Filho, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4334586 SDS/PE e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 666.452.124-53, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 
empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de 2 (dois) veículos 
tipo pick-up 4x4, através da Emenda Parlamentar nº 30530012, através da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
014/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 014/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 014/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pala Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 014/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8666/93 e alterações Fundo Municipal de Saúde, a Sr. Benício 
Emannuel de Souza Pacheco, (Coordenador da Central de Transportes), telefone 3524-90-50, para ser 
o fiscal responsável pela execução da Ata de Registro de Preço, e que registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitantes(s) vencedor(es), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
9.3 –  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 014/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: PEDRAGON AUTOS 
LTDA 

 

FISCAL DA ATA: 

 
 
 

 
 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA 
MODELO 

QUANT. 
V.UNIT V.TOTAL 

    

1 

Veículo tipo pickup - zero quilômetro, 
tração 4x4, com motorização mímina 2.4, 
movido a diesel, com câmbio manual de no 
mínimo 06 (seis) marchas sendo 05 (cinco) 
para frente e 01 (uma) marcha ré, com ar-
condicionado instalado de fábrica, direção 
hidráulica, cabine dupla com 04 (quatro) 
portas laterais, caçamba normal, 
capacidade de carga do veículo de no 
mínimo 1.100kg, com pintura original de 
fábrica na cor branca, zero quilômetro, ano 
e modelo no mínimo 2018/2019 ou versão 
mais atualizada, com tanque capacidade 
mínima de 75 litros,  travas e vidros 
elétricos nas quatro portas, original de 
fábrica, alarme com controle remoto, air 
bag duplo, freios ABS e EBD, com controle 
de estabilidade, faróis de neblina, jogo de 
tapetes, protetor de cárter, cd player 
original de fábrica, estepe, protetor de 
caçamba, estribos laterais, capota marítima 
e demais acessórios e itens exigidos pelo 
CONTRAN, com garantia mínima de 02 
(dois) anos dada pelo fabricante. 
 
- O veículo deve ser entregue com todos 
os equipamentos de série e componentes 
de segurança obrigatórios não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN, 
bem como devidamente licenciado e 
emplacado junto ao DETRAN PE; 
- O veículo deve atender todas as normas 
exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
- Assistência técnica em toda região 
metropolitana do recife.  

UND 
CHEVROLET 

S.10 LS 
2  R$ 154.450,00   R$    308.900,00  

    VALOR TOTAL: R$ 308.900,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMS/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
002/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 
ANTONIO DA COSTA VAZ NETO EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.856.308/0001-12, com 
sede na Rua Antonio Rangel, n° 248, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52030-090, representada por seu 
sócio administrador, o Sr. ANTONIO DA COSTA VAZ NETO, portador da cédula de identidade nº 
2.286.893 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 306.391.104.06, no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, para criança e adultos com 
necessidades especiais e em tratamento de saúde de acordo com a Resolução nº 39 de 9 de Dezembro 
de 2010, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
002/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 002/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa a Sra. 
Quésia Clarindo Sales (Coordenadora do Humaniza -SUS), telefone: (81) 3524-6786, para ser fiscal 
responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: ANTONIO DA COSTA 
VAZ NETO EPP 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. 
   EMPRESAS 

VENCEDORAS 
          V.Unit. V.Total   

1 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO P - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM 
CINTURA AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 10 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES. 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

PACOTE 5.000  R$     6,58   R$      32.900,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

VALOR TOTAL  32.900,00   
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Item Descrição Marca Unidade Quant. 
   EMPRESAS 

VENCEDORAS 

          V.Unit. V.Total   

2 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO M - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 08 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO. 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 1.250  R$     6,39   R$        7.987,50  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

3 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO G - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 07 UNIDADES.  
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 1.500  R$     6,44   R$        9.660,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 
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DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO. 

4 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO XG - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 06 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESESOBS: COM 
QUALIDADE SIMILAR ÀS 
FRALDAS 
DESCARTÁVEIS: 
PAMPERS TURMA DA 
MÔNICA CAPRICHO 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 1.500  R$     6,80   R$      10.200,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 
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5 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO XXG - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM 07 
UNIDADES. VALIDADE 
MÍNIMA 12 MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 1.500  R$   10,00   R$      15.000,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

VALOR TOTAL  42.847,50   
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Item Descrição Marca Unidade Quant. 
   EMPRESAS 

VENCEDORAS 
          V.Unit. V.Total   

7 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL TAMANHO 
M – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO, COM 
INDICADOR DE UMIDADE, 
COM BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO FITA 
REPOSICIONÁVEL, 
ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, 
FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALERGICA, PESO DE 
40 A 70 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO MÍNIMO 
08 UNIDADES.  
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS fraldas 
descartáveis:  
MASTER SOFT 
TENA CONFORT 
BIGFRAL CONFORT 

MASTER 
SOFT 

UND 3.500  R$   13,52   R$      47.320,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

8 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL TAMANHO 
G - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO , COM 
INDICADOR DE UMIDADE , 
COM BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO 
FITA REPOSICIONÁVEL , 
ELÁSTICO NAS 
PERNAS,FORMATO 
ANATÔMICO, FLOCOS DE 
GEL SUPER ABSORVENTES, 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALERGICA. PESO 70 A 
90 KG – ACONDICIONADA 
EM PACOTE COM NO 
MÍNIMO 08 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT  
TENA CONFORT  
BIGFRAL CONFORT 

MASTER 
SOFT 

UND 4.250  R$   13,56   R$      57.630,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 
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9 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL TAMANHO 
XG - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO, COM 
INDICADOR DE UMIDADE, 
COM BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO 
FITA REPOSICIONÁVEL, 
ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, 
FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALERGICA, PESO 
ACIMA DE 90 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO MÍNIMO 
07 UNIDADES. VALIDADE 
MÍNIMA 12 MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT  
TENA CONFORT  
BIGFRAL CONFORT 

MASTER 
SOFT 

UND 3.750  R$   14,25   R$      53.437,50  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

  VALOR TOTAL 158.387,50   
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Item Descrição Marca Unidade Quant. 
   EMPRESAS 

VENCEDORAS 
          V.Unit. V.Total   

2 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO M - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 08 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO. 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 3.750  R$     6,39   R$      23.962,50  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

3 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO G - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 07 UNIDADES.  
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO. 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 4.500  R$     6,44   R$      28.980,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 
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4 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO XG - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM NO 
MÍNIMO 06 UNIDADES.  
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 4.500  R$     6,80   R$      30.600,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

5 

FRALDA INFANTIL 
DESCARTÁVEL -
TAMANHO XXG - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 4 CAMADAS 
COM GEL SUPER 
ABSORVENTE, 
FORMATO ANATÔMICO, 
ANTIALÉRGICO, 
UNISSEX, COM CINTURA 
AJUSTÁVEL , 
BARREIRAS DUPLAS 
ANTI-VAZAMENTO, 
AJUSTÁVEL, COM FITAS 
ADESIVAS, 
ACONDICIONADA EM 
PACOTES COM 07 
UNIDADES. VALIDADE 
MÍNIMA 12 MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
PAMPERS  
TURMA DA MÔNICA  
CAPRICHO 

CAPRICHO-
ENXUTITA 

UND 4.500  R$   10,00   R$      45.000,00  
ANTONIO 

COSTA VAZ 
NETO-EPP 

VALOR TOTAL  128.542,50   
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Item Descrição Marca Unidade Quant 
   EMPRESAS 

VENCEDORA
S 

          V.Unit. V.Total   

7 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL 
TAMANHO M – 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO, COM 
INDICADOR DE 
UMIDADE, COM 
BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO FITA 
REPOSICIONÁVEL, 
ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, 
FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALERGICA, PESO DE 
40 A 70 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO 
MÍNIMO 08 UNIDADES.  
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS fraldas 
descartáveis:  
MASTER SOFT 
TENA CONFORT 
BIGFRAL CONFORT 

MAST
ER 

SOFT 
UND 10.500 13,52  R$   141.960,00  

ANTONIO 
COSTA VAZ 
NETO-EPP 

8 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL 
TAMANHO G - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO , COM 
INDICADOR DE 
UMIDADE , COM 
BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO 
FITA REPOSICIONÁVEL , 
ELÁSTICO NAS 
PERNAS,FORMATO 
ANATÔMICO, FLOCOS DE 
GEL SUPER 
ABSORVENTES, MAIOR 
CONFORTO, 
ANTIALERGICA. PESO 70 
A 90 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO 
MÍNIMO 08 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 

MAST
ER 

SOFT 
UND 12.750  R$   13,56   R$   172.890,00  

ANTONIO 
COSTA VAZ 
NETO-EPP 
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OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT  
TENA CONFORT  
BIGFRAL CONFORT 

9 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL 
TAMANHO XG - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO, COM 
INDICADOR DE 
UMIDADE, COM 
BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO 
FITA REPOSICIONÁVEL, 
ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, 
FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALERGICA, PESO 
ACIMA DE 90 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO 
MÍNIMO 07 UNIDADES. 
VALIDADE MÍNIMA 12 
MESES 
OBS: COM QUALIDADE 
SIMILAR ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT  
TENA CONFORT  
BIGFRAL CONFORT 

MAST
ER 

SOFT 
UND 11.250  R$   14,25   R$   160.312,50  

ANTONIO 
COSTA VAZ 
NETO-EPP 

  VALOR TOTAL  475.162,50   

 
                     TOTAL GERAL:       R$ 837.840,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMS/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
002/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR-408, KM 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP: 
55.819-317, representada por seu representante legal, o Sr. Guilherme Pereira de Andrade, 
brasileiro, portador da cédula de identidade nº 7.996.302 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
080.635.014-89, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, para criança e adultos com 
necessidades especiais e em tratamento de saúde de acordo com a Resolução nº 39 de 9 de Dezembro 
de 2010, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
002/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 002/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa a Sra. 
Quésia Clarindo Sales (Coordenadora do Humaniza -SUS), telefone: (81) 3524-6786, para ser fiscal 
responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: DEPOSITO GERAL DE 
SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 6 

 
ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. 
 
V. Unit 

  
V. Total 

6 

FRALDA GERIÁTRICA  DESCARTÁVEL 
TAMANHO P – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER DE ABSORÇÃO, 
COM INDICADOR DE UMIDADE, COM 
BARREIRAS ANTIVAZAMENTO , FITA 
REPOSICIONÁVEL, ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES MAIOR CONFORTO, 
ANTIALÉRGICA,  PESO ATÉ 40 KG – 
ACONDICIONADA EM PACOTE COM NO 
MÍNIMO 10 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA 
12 MESES 
OBS: COM QUALIDADE  SIMILAR  ÀS 
FRALDAS DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT 
TENA CONFORT 
BIGFRAL CONFORT 

MARDAM UND 3.750  R$     7,64   R$      28.650,00  

 
     VALOR TOTAL 

 
    R$ 28.650,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMS/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
002/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 24.994.990/0001-99, com sede na Avenida Tenente Felipe Bandeira de Melo, 270, 
Areias, Recife/PE, representada por seu representante legal, o Sr. Jandson Jose da Silva, brasileiro, 
portador da cédula de identidade nº 4.731.500 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 921.373.344-
53, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 
processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste instrumento o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura 
e eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, para criança e adultos com 
necessidades especiais e em tratamento de saúde de acordo com a Resolução nº 39 de 9 de Dezembro 
de 2010, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
002/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela secretaria 
solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 002/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas e qualificações exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa a Sra. 
Quésia Clarindo Sales (Coordenadora do Humaniza -SUS), telefone: (81) 3524-6786, para ser fiscal 
responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 
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11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FOXMED 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME 

 
 
FISCAL DA ATA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. 
 
V. Unit 

  
V. Total 

6 

FRALDA GERIÁTRICA  
DESCARTÁVEL TAMANHO 
P – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MAIOR PODER 
DE ABSORÇÃO, COM 
INDICADOR DE UMIDADE, 
COM BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO , FITA 
REPOSICIONÁVEL, 
ELÁSTICO NAS PERNAS, 
FORMATO ANATÔMICO, 
FLOCOS DE GEL 
SUPERABSORVENTES 
MAIOR CONFORTO, 
ANTIALÉRGICA,  PESO 
ATÉ 40 KG – 
ACONDICIONADA EM 
PACOTE COM NO MÍNIMO 
10 UNIDADES. VALIDADE 
MÍNIMA 12 MESES 
OBS: COM QUALIDADE  
SIMILAR  ÀS FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:  
MASTER SOFT 
TENA CONFORT 
BIGFRAL CONFORT 

MARDAM UND 1.250  R$     9,28   R$      11.600,00  

 
          VALOR TOTAL 

 
     R$ 11.600,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/FMS/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DOZE dias do mês de JULHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / 
Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.294.402/0001-62, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas 
pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 108/FMS/2018 homologado pelo 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIODE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 909, Olímpio, São Caetano do Sul/SP, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.597.921/0001-44, neste ato legalmente representada 
por sua representante legal, a Sra. Catia Cilene Chionha, brasileira, divorciada, empresária, portadora 
da Cédula de Identidade sob o nº 19.969.454-0 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 097.060.998-
16, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 
processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de produtos químicos, indicadores químicos, biológicos e integradores para a rede de média 
complexidade do município composta por Hospital Municipal Mendo Sampaio, Maternidade Padre 
Geraldo Leite Bastos, SPA Gaibu, Hospital Infantil, Policlínica Jamaci de Medeiros, através da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
007/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019 que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto licitado será de no máximo 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de 
Logística, e no seguinte endereço: Rodovia PE 60, nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente 
atestada, no setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 007/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
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contraditório e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: IS 8 INTERNATIONAL 
SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIODE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT  

V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 Indicador biológico para 
controle de esterilização a 
vapor, de leitura final de 24 
horas. Composto de ampola 
plástica contendo tira de papel 
impregnada por esporos de 
Bacillus Stearothermophilus e 
separadas do meio de cultura. 
Tampa plástica com pequenas 
perfurações. Deverá 
acompanhar duas 
incubadoras compatíveis em 
comodato para leitura dos 
indicadores, e oferecer 
treinamento técnico pata toda 
equipe de enfermagem no 
setor de Central de Material 
Esterilizado (CME) dos itens 
que foram contemplados, 
através de profissionais 
enfermeiros habilitados. caixa 
com 50 ampolas. 

CAIXA CLICKTEST 
/ 

MAXXIMED 

18  R$        
310,00  

 R$       
5.580,00  

Valor total R$ 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/FMS/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DOZE dias do mês de JULHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / 
Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.294.402/0001-62, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas 
pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 108/FMS/2018 homologado pelo 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa DEVANT CARE COMERCIAL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Matrix, 56, letra – A, sala 2, Moinho 
Velho, Cotia/SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.401.513/0001-60, neste ato 
legalmente representada por seu sócio, o Sr. Ivam Cavalcante Pereira Júnior, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade sob o nº 27.316.840-X - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 
288.837.408-07, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de produtos químicos, indicadores químicos, biológicos e integradores para a rede de média 
complexidade do município composta por Hospital Municipal Mendo Sampaio, Maternidade Padre 
Geraldo Leite Bastos, SPA Gaibu, Hospital Infantil, Policlínica Jamaci de Medeiros, através da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
007/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019 que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto licitado será de no máximo 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de 
Logística, e no seguinte endereço: Rodovia PE 60, nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente 
atestada, no setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 007/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
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contraditório e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 5 de 9 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: DEVANT CARE 
COMERCIAL LTDA 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT   
VENCEDOR 

 V.Unitário V. Total  

2 

Indicador químico 
classe 4 - Indicador 
químico 
multiparamétrico, 
classe 4 conforme 
norma 
ANSI/AAMI/ISO 
11140-1, para 
monitoramento da 
penetração do vapor 
saturado no interior 
das embalagens. 
Muda de cor quando 
exposto aos 
parâmetros de tempo 
e temperatura 
necessários ao 
processo de 
esterilização. Deve 
apresentar um 
gabarito de cor na 
própria tira, que 
indica a viragem ideal 
esperada para o 
indicador químico. 
Prazo de validade 
mínima de 2 anos a 
partir da data da 
entrega no 
almoxarifado central. 
Os produtos serão 
aceitos após 
realização de testes e 
emissão de parecer 
positivo. A empresa 
vencedora deverá 
realizar treinamento 
com toda a equipe de 
enfermagem no setor 
de Central de 
Material Esterilizado 
(CME) dos itens que 
foram contemplados, 

CAIXA 

CÓDIGO 
C-1020 
MARCA 

STERISTA
R 

188 
 R$       

86,89  
 R$       

16.335,32  

2-DEVANT CARE 
COMERCIAL 

LTDA 
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através de 
profissionais 
enfermeiros 
habilitados 

4 

Integrador Químico 
Classe 5: para 
efetuar o 
monitoramento de 
todos os parâmetros 
críticos do processo 
de esterilização a 
vapor, com 
performance 
equivalente ou 
superior à curva de 
morte microbiana do 
GeoBacillus 
stearothermophillus, 
efetivo entre 115 °C e 
140°C, com janela de 
visualização que 
indique que o ciclo de 
esterilização foi 
aceito ou rejeitado 
com leitura 
progressiva, 
assegurando que 
condições 
necessárias para 
esterilização (tempo, 
temperatura e vapor) 
foram atingidas 
durante o ciclo. A 
embalagem deverá 
contemplar 3 valores 

CAIXA 

CÓDIGO 
C-1005/C-
1005BR 
MARCA 

STERISTA
R 

240 
 R$       

258,95  
 R$       

62.148,00  

2-DEVANT CARE 
COMERCIAL 

LTDA 
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declarados: 121ºC, 
135ºC e uma 
temperatura 
intermediária, 
correlacionadas com 
o tempo de morte 
microbiana, e na 
temperatura de 
121°C deverá reagir 
a partir de 16,5 
minutos. Consiste de 
uma mecha de papel 
e de uma pílula 
química sensível a 
temperatura e ao 
vapor, acondicionada 
dentro de um 
laminado de 
papel/película em 
uma das faces e na 
outra face por 
papel/película/folha 
de alumínio. 
Embalado em caixas 
com até 250 
unidades, trazendo 
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência, Nº de 
lote, data de 
fabricação, prazo de 
validade e Nº de 
registro no MS. 
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6 

Teste Bowie & Dick, 
pacote pronto para 
testar o sistema de 
vácuo da autoclave a 
vapor; constituído de 
folha teste 
impregnada com 
reagente químico, 
atóxico, isento de 
chumbo ou qualquer 
metal pesado e 
sistema 
representando uma 
barreira possuir 
indicador específico 
para detectar a 
presença de ar 
residual; avaliar a 
penetração do vapor; 
detectar falhas no 
funcionamento da 
bomba de vácuo, 
devendo apontar 
falhas como: bolha de 
ar, vazamento de ar, 
gases não 
condensáveis, vapor 
supersaturado, 
superaquecido e 
diferença de 
temperatura.;–. 
Acondicionado em 
embalagem reforçada 
e apropriada para o 
produto; rótulo com 
número de lote, data 
de 
fabricação/validade, 
composição e 
procedência, registro 
no Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

UND. 

CÓDIGO 
BD200 
MARCA 

STERISTA
R 

2.000 
 R$       
5,90  

 R$       
11.800,00  

2-DEVANT CARE 
COMERCIAL 

LTDA 

TOTAL   
 R$        

90.283,32    
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE E CINCO dias do mês de JULHO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 11.294.402/0001-62, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus 
representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 
legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
019/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 
ELTON INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Mazel, nº 318, sala 04, Parque São Jorge, Cotia – São Paulo/SP, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 20.277.795/0001-97, telefone: (11) 4617-41-12 neste ato legalmente representada 
por seu administrador legal, a Sra. Milton Toshio Nakamura, brasileiro, casado, empresário, 
portadora da Cédula de Identidade sob o nº 11.553.566 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 
030.513.868-55, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
aquisição de conjuntos de calças e jaquetas com sistemas de air bag e cilindros de Co², para equipes de 
motolância do SAMU, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
019/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 019/FMS/2019 que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 019/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto licitado será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de 
Logística, e no seguinte endereço: Rodovia PE 60, nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo 
Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E GARANTIA 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente 
atestada, no setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 
5.2 – A garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, havendo garantia do fabricante esta prevalecerá 
desde que não seja inferior a 01 (um) ano.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 019/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
6.9 – A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelo SAMU 192 
CABO DE SANTO AGOSTINHO, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente. 
6.10 – A contratada deverá realizar treinamento de utilização das jaquetas às equipes de motolância do 
SAMU 192 Cabo de Santo Agostinho, na data e horário a ser acordado com a coordenação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 019/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: ELTON INDUSTRIAL 
CONFECÇÃO LTDA-ME 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QT 

ELTO INDUSTRIAL 
CONFECÇÃO LTDA EMPRESA 

VENCEDORA 

V. U. V. TOTAL 

1 

Conjunto de 
calça e 
jaqueta com 
air bag e 
calça tática. 
Descrição 
detalhada 
no TR. 

UND. INFLAJACK 50  R$  
6.700,00  

 R$        
335.000,00  

ELTO INDUSTRIAL 
CONFECÇÃO LTDA 

TOTAL   R$         
335.000,00          

DISPUTA EXCLUSIVA (ME/MEI/EPP) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QT 

ELTO INDUSTRIAL 
CONFECÇÃO LTDA EMPRESA 

VENCEDORA 
V. U. V. TOTAL 

2 

Cilindro Co² 
para 
Jaqueta Air 
Bag 

UND. INFLAJACK 150  R$     
190,00  

 R$        
28.500,00  

ELTO INDUSTRIAL 
CONFECÇÃO LTDA 

TOTAL   R$           
28.500,00  

 
  

TOTAL GERAL 
R$ 

363.500,00         
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DOIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone / 
Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 
11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas 
pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 018/FMS/2019 homologado pelo 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NASSAU VIAGENS E TURISMO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prof. José Brandão, 389, Boa Viagem, 
Sala 201/202, Recife/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.551.920/0001-72, telefone: 
(81) 3462-4155 – 3343-4156, neste ato legalmente representada por sua representante legal, a Sra. 
Rosana Pimenta Saldanha, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 
1.477.632 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº 472.941.674-00, no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de passagens aéreas, na categoria econômica, do âmbito nacional e 
internacional, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
018/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 018/FMS/2019 que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 018/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – A CONTRATADA deverá efetuar marcação e remarcação de bilhetes sempre que solicitado, 
desde que a CONTRATANTE comunique com antecedência de no mínimo 2 (duas) horas. 

4.2 - Sempre que solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá informar os preços 
atuais das passagens, expressos em moeda corrente nacional e apurados na data da informação, dentre 
todas as empresas aéreas que mantém linhas para os locais de destino, sem inclusão de quaisquer 
encargos financeiros ou previsão inflacionária. Da informação deverão ainda constar, os horários de 
partida e chegada, escalas e eventuais conexões; 
4.3 - A contratada deverá fornecer passagens de qualquer companhia aérea, que atendam aos trechos e 
horários requisitados pela Contratante; 
4.4 - Deverão ser repassados ao CONTRATANTE todos os descontos oferecidos pelas companhias 
aéreas, inclusive tarifas promocionais, desde que atendidas às condições estabelecidas para o 
oferecimento de tais descontos e tarifas. 
4.5 - Os bilhetes de passagens que não forem utilizados em decorrência de mudança de plano ou 
cancelamento de viagens, o CONTRATANTE irá solicitar por meio de ofício, o reembolso do mesmo. 
4.6 - A CONTRATADA se obriga a fazer a entrega das passagens na forma requisitada, 
imediatamente, a partir da assinatura do Contrato entre as partes. 
4.7 - É obrigação da CONTRATADA atender às solicitações da CONTRATANTE das 8:00h às 
17:00h sem interrupção, em dias úteis. Salvo em casos emergenciais nos demais dias. 
4.8 - As faturas correspondentes às passagens aéreas deverão ser apresentadas contendo os seguintes 
dados: 

 

 Nome do passageiro; 
 Valor da tarifa cheia, promocional ou reduzida do bilhete; 
 Valor bruto da fatura; 
 Valor correspondente a taxa de desconto; 
 Valor da taxa de embarque; 
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 Valor líquido da fatura; 
 Cópia do bilhete de passagem. 

4.9 - A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal que permita à Contratante acompanhar o 
andamento das aquisições e reembolso de passagens. 
4.10 - Quando o bilhete de passagem emitido contemplar desconto superior à porcentagem ofertado 
pela empresa participante do certame, sobre a tarifa básica ou cheia, não será feito o desconto 
contratual. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no 
setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – A execução dos serviços só estará caracterizada  mediante o recebimento da Nota de Empenho e 
Ordem de Serviço pela Contratada. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 018/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 – Os serviços que atrapalhem as atividades normais da CONTRATANTE, ou ainda aqueles que 
causam  a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de expediente. 

6.5 – Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela recursa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 2 (dois) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa a Sra. 
Júlia Fernandes Martins (Gerente de Planejamento), Telefone: (81) 3524-9056, para ser a fiscal 
responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es),   
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº 8.666/93 e a alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
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10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - A detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 019/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: NASSAU VIAGENS E 
TURISMO LTDA 

 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO DESCONTO         
              

1 
Fornecimento de passagens aéreas, na 
categoria econômica, do âmbito nacional e 
internacional. 

99% (NOVENTA E NOVE POR CENTO)         

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA SER UTILIZADO: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)       
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bahia, 30 c, Jordão, Recife/PE, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.790.994/0001-55, neste ato legalmente representada por seu 
procurador, o Sr. Anderson Soares da Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob 
o nº 5.432.363 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.407.284-23, no certame acima numerado. 
A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação 
inclusa), refrigeradores, e TV 42’, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
021/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 021/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – MANTER, DURANTE A VIGÊNCIA DA Ata de Registro de Preços, as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no termo de 
referência;  
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11.2 – Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente contrato; 
11.3 – Exercer a fiscalização termo de referência; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no ter de referência.  
12.2 – Entregar o objeto termo de referência sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 
descarregamento das mercadorias; 
12.3 – Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do termo de 
referência; 
12.4 – Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, por escrito e tão logo constatado problema 
ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 
12.5 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SC DA SILVA 
COMÉRCIO EIRELI - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                              ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QT V. UNIT  V. TOLTAL 

3 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 
18.000 BTUS - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
APARELHO 
CONDICIONADOR 
DE AR FRIO TIPO 
SPLIT, DE 
PRIMEIRA LINHA, 
COM CAPACIDADE 
DE REFRIGERAÇÃO 
DE 18.000 BTUS; 
UTILIZAR GÁS 
REFRIGERANTE 
ECOLÓGICO R410A; 
POSSUIR 
ACIONAMENTO 
POR CONTROLE 
REMOTO; TER 
BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; TENSÃO DE 
220 VOLTS.COR 
CLARA 
(BRANCA/GELO). 
COM SELO 
PROCEL.GARANTIA 
MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 
(UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO 
INCLUSO 

UND
. 

PHILCO 
/PAC18000FM6 

7  R$  2.680,00   R$ 18.760,00  
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7 

TV DE LCD 42” 
POLEGADAS - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COR 
PRETA, 
CONVERSOR 
DIGITAL 
INTEGRADO DTVI 
DTV, RECEPTION 
(DVB-T/C/S, ISDB-
T,DTMB) - 
ISDBT.CONEXÕES 
HDMI, 1 CONEXÕES 
USB 1 IMAGEM 
RECURSOS DE 
IMAGEM E SOM; 
POTÊNCIA DOS 
ALTO-FALANTES 10 
WATTS RMS 
RECURSOS DE 
ÁUDIO - DOLBY  
DIGITAL PLUS/ 
DOLBY PULSE;- 
SRS - SRS THEATER 
SOUND; .HDD 
(MEMÓRIA 
INTERNA); 
ENTRADAS:  01 
ENTRADA 
COMPONENTE 
(Y/PB/PR); 01 
ENTRADA DE 
VÍDEO COMPOSTO 
(AV); 01 ENTRADA 
HDMI; 02 ENTRADA 
DE 
RF(TERRESTRE/CA
BO);01 USB; 
ENERGIA 
ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT CONSUMO 
APROXIMADO DE 
ENERGIA - STAND-
BY - ABAIXO DE 
1W; - OPERA;'AO 
NORMAL - 220 W. 
FREQUÊNCIA 60 
HZ. GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) 
ANO PARA PEÇAS E 
SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DENTRO 
DA REGIÃO 
METROPOLITANA 
DO RECIFE – PE. 

UND
. 

PHILCO /        
TVPTV43E60S

N         LED 
30 

 R$     
1.885,00  

 R$               
56.550,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
R$ 75.310,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA 
COMECIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Estrada do Coenga, Loja 30, n° 317, Olinda/PE, CEP: 53210-460, Fone: 81 3083-4725, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.473.960/0001-20, neste ato legalmente representada por seu 
representante legal, o Sr. Daniel Clemente dos Santos, brasileiro, solteiro, vendedor,  portador da 
Cédula de Identidade sob o nº 3.041.628 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 716.399.184-34, no 
certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação 
inclusa), refrigeradores, e TV 42’, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
021/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 021/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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6.8 – MANTER, DURANTE A VIGÊNCIA DA Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no termo de 
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referência;  
11.2 – Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente contrato; 
11.3 – Exercer a fiscalização termo de referência; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no ter de referência.  
12.2 – Entregar o objeto termo de referência sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 
descarregamento das mercadorias; 
12.3 – Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do termo de 
referência; 
12.4 – Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, por escrito e tão logo constatado problema 
ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 
12.5 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: ASSUNPÇÃO 
TECNOLOGIA COMECIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                              ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QT V. UNIT  V. TOTAL 

4 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 24.000 
BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO 
CONDICIONADOR DE AR 
FRIO TIPO SPLIT, DE 
PRIMEIRA LINHA, COM 
CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 24.000 
BTUS; UTILIZAR GÁS 
REFRIGERANTE 
ECOLÓGICO R410A; 
POSSUIR ACIONAMENTO 
POR CONTROLE REMOTO; 
TER BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; TENSÃO DE 220 
VOLTS. COR CLARA 
(BRANCA/GELO). COM 
SELO PROCEL.GARANTIA 
MÍNIMA DO FABRICANTE 
DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND. ELGIN 20  R$  3.860,00   R$  77.200,00  

 
VALOR TOTAL 

 
R$ 72.200,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, COMERCIAL NORTE NORDESTE 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Doutor Joaquim Nabuco, n° 1277, 
Sala 01, Varadouo Olinda/PE, CEP: 53020-310, Fone: 81 3494-7267, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 04.473.960/0001-20, neste ato legalmente representada por procurador, o Sr. 
Ricardo Galvão do Ó, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob o nº 57.910-15 - 
SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.472.054-05, no certame acima numerado. A sequência da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação 
inclusa), refrigeradores, e TV 42’, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
021/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 021/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – MANTER, DURANTE A VIGÊNCIA DA Ata de Registro de Preços, as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no termo de 
referência;  
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11.2 – Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente contrato; 
11.3 – Exercer a fiscalização termo de referência; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no ter de referência.  
12.2 – Entregar o objeto termo de referência sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 
descarregamento das mercadorias; 
12.3 – Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do termo de 
referência; 
12.4 – Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, por escrito e tão logo constatado problema 
ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 
12.5 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: COMERCIAL NORTE 
NORDESTE LTDA - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                               ANEXO ÚNICO 
                                                    PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QT V. UNIT  V. TOLTAL 

1 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 
BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
DE 0,75 TR, TIPO PAREDE (HI-WALL), COR 
CLARA (BRANCA/GELO), COM 
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 
BTU/H (_0,3%), TIPO SLIM; CICLO FRIO, 
RESFRIAMENTO RÁPIDO, ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA BIFÁSICA DE 220V, 60 HZ, 
SILENCIOSO; FLUÍDO REFRIGERANTE 
R410A, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. COM 
SELO PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND. 
PAGRATTO    

ONE 
12 

  
R$           1.646,00  

 

R$          19.752,00  
 

5 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
36.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT , 
'HI-WALL' OU TETO-PISO, VERSÃO FRIO , 
CAPACIDADE NOMINAL 36000 BTU/H, 220V, 
COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY 
DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA 
VISUALIZAÇÃO DE TEMPERATURA E 
DEMAIS FUNÇÕES, CONTROLE REMOTO 
SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL 
LÍQUIDO COM FUNÇÕES DE AJUSTE DE 
TEMPERATURA, CONTROLE DE DIREÇÃO 
DE FLUXO DE AR AUTOMÁTICO, MODO DE 
OPERAÇÃO REFRIGERA-VENTILA-
DESUMIDIFICA-AUTOMÁTICO , 
VELOCIDADE DO VENTILADOR 
REGULÁVEL BAIXA-MÉDIA-ALTA-
AUTOMÁTICO E TEMPORIZADOR (FUNÇÃO 
TIMER ). COR CLARA (BRANCA/GELO). 
COM SELO PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO. 

UND. 
PHILCO       
PT36K 

10 
R$            6.880,00  

 
R$                68.800,00  

 

 
VALOR TOTAL: 

 

              R$ 88.552,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, FERRUDD COMERCIAL LTDA 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Leandro Barreto, n° 1361, Loja 04, Jardim 
São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, Fone: (81) 3455-9330, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 03.036.083/0001-67, neste ato legalmente representada por seu representante legal, o Sr. Jose 
Rubenildo Pereira da Silva, brasileiro, casado, empresário,  portador da Cédula de Identidade sob o 
nº 2.353.698 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 329.953.344-49 no certame acima numerado. A 
sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação 
inclusa), refrigeradores, e TV 42’, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
021/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 021/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – MANTER, DURANTE A VIGÊNCIA DA Ata de Registro de Preços, as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 7 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no termo de 
referência;  
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11.2 – Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente contrato; 
11.3 – Exercer a fiscalização termo de referência; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no ter de referência.  
12.2 – Entregar o objeto termo de referência sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 
descarregamento das mercadorias; 
12.3 – Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do termo de 
referência; 
12.4 – Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, por escrito e tão logo constatado problema 
ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 
12.5 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: FERRUDD COMERCIAL 
LTDA EPP 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 6 de 7 

 
                               ANEXO ÚNICO 
                                                    PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QT     V.Unit  V. Total 

2 

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 12.000 BTUS - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
APARELHO CONDICIONADOR DE 
AR SPLIT DE 1,00 TR, TIPO PAREDE 
(HI-WALL), COR CLARA 
(BRANCA/GELO), COM 
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 
DE 12.000 BTU/H (_0,3%), TIPO 
SLIM; CICLO FRIO, 
RESFRIAMENTO RÁPIDO, 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
BIFÁSICA DE 220V, 60 HZ, 
SILENCIOSO; FLUÍDO 
REFRIGERANTE R410A, PROTEÇÃO 
ANTICORROSÃO. COM SELO 
PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. 
COM INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND.   12 
 R$            

1.728,00  
 R$               

20.736,00  

6 

REFRIGERADOR FROST FREE 300 
LITROS – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CONTROLE DE 
TEMPERATURA EXTERNO, 
CONTROLE DE TEMPERATURA DO 
CONGELADOR, SISTEMA FROST 
FREE, TRAVA NA PORTA DO 
CONGELADOR, GAVETÃO DE 
LEGUMES TRANSPARENTE, PORTA 
LATAS, PORTA-OVOS PARA 12 
UNIDADES, RESFRIAMENTO 
EXTRA, SEPARADOR DE 
GARRAFAS , PRATELEIRA DO 
REFRIGERADOR ARAMADA, 
CONSUMO (KWH) 35,5, 
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 
TOTAL (L) 300, 
TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COR 
BRANCA, PRODUTO COM 
CERTIFICADO PELO INMETRO E 
SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E 
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DENTRO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE - PE. 

UND.   15 
 R$            

1.956,00  
 R$               

29.340,00  
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6 

REFRIGERADOR FROST FREE 300 
LITROS – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: CONTROLE DE 
TEMPERATURA EXTERNO, 
CONTROLE DE TEMPERATURA DO 
CONGELADOR, SISTEMA FROST 
FREE, TRAVA NA PORTA DO 
CONGELADOR, GAVETÃO DE 
LEGUMES TRANSPARENTE, PORTA 
LATAS, PORTA-OVOS PARA 12 
UNIDADES, RESFRIAMENTO 
EXTRA, SEPARADOR DE 
GARRAFAS , PRATELEIRA DO 
REFRIGERADOR ARAMADA, 
CONSUMO (KWH) 35,5, 
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 
TOTAL (L) 300, 
TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COR 
BRANCA, PRODUTO COM 
CERTIFICADO PELO INMETRO E 
SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E 
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DENTRO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE - PE. 

UND. 
CONSUL/CRB

36B 
45 

 R$            
1.956,00  

 R$               
88.020,00  

 
VALOR TOTAL 

 
R$ 88.020,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos SEIS dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 
à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 
3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 
através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/FMS/2019 homologado 
pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, brasileiro, divorciado, Médico 
ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.184.665 - 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 
anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, VENTISOL DA AMAZÔNIA 
INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Azaliéia, 2421, Distrito Industrial II, CEP: 69.075.845, Manaus/AM, Fone: (81) 3132-2656, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.417.928/0001-79, neste ato legalmente representada 
por seu representante legal, o Sr. Sérgio Murilo Cordeiro de Melo, brasileiro,  portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 1.822.079 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 304.376.014-04 no certame 
acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados (com instalação 
inclusa), refrigeradores, e TV 42’, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.2 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
021/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 021/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 
dos materiais pela secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 021/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – MANTER, DURANTE A VIGÊNCIA DA Ata de Registro de Preços, as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o Sr. 
Everaldo Monteiro (Patrimônio), telefone: 81-3521-6786, para ser fiscal responsável pela execução da 
Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no termo de 
referência;  
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11.2 – Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente contrato; 
11.3 – Exercer a fiscalização termo de referência; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no ter de referência.  
12.2 – Entregar o objeto termo de referência sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 
descarregamento das mercadorias; 
12.3 – Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do termo de 
referência; 
12.4 – Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, por escrito e tão logo constatado problema 
ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 
12.5 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 021/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: VENTISOL DA 
AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS 
ELÉTRICOS LTDA 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                               ANEXO ÚNICO 
                                                    PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

1 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
9.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR SPLIT DE 0,75 TR, TIPO PAREDE 
(HI-WALL), COR CLARA 
(BRANCA/GELO), COM CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU/H (_0,3%), 
TIPO SLIM; CICLO FRIO, RESFRIAMENTO 
RÁPIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
BIFÁSICA DE 220V, 60 HZ, SILENCIOSO; 
FLUÍDO REFRIGERANTE R410A, 
PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. COM SELO 
PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND. 
AGRATTO 
ECO TOP 

ECST9FR4-02 
38  R$  1.430,00   R$  54.340,00  

2 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR SPLIT DE 1,00 TR, TIPO PAREDE 
(HI-WALL), COR CLARA 
(BRANCA/GELO), COM CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H (_0,3%), 
TIPO SLIM; CICLO FRIO, RESFRIAMENTO 
RÁPIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
BIFÁSICA DE 220V, 60 HZ, SILENCIOSO; 
FLUÍDO REFRIGERANTE R410A, 
PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. COM SELO 
PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND. 

AGRATTO 
ECO TOP 

ECST12FR4-
02 

38  R$  1.540,00   R$  58.520,00  

3 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
18.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR FRIO TIPO SPLIT, DE PRIMEIRA 
LINHA, COM CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS; 
UTILIZAR GÁS REFRIGERANTE 
ECOLÓGICO R410A; POSSUIR 
ACIONAMENTO POR CONTROLE 
REMOTO; TER BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; 
TENSÃO DE 220 VOLTS.COR CLARA 
(BRANCA/GELO). COM SELO 
PROCEL.GARANTIA MÍNIMA DO 
FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. COM 
INSTALAÇÃO INCLUSO 

UND. 
AGRATTO 
ECO TOP 

ECST18FR4 
23  R$  1.990,00    R$  45.770,00  

 
VALOR TOTAL: 

 
   R$ 158.630,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2019 

PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos VINTE dias do mês de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
021/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 
CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. 
Sabiniano Maia, 658, Loja B, Bairro Novo, Guarabira/PB, Fone: (83) 3271-8674, Email: 
biotech@outlook.com.br, inscrito no CNPJ sob o n° 15.659.814/0001-00, neste ato legalmente 
representada por seu Procurador, o Sr. Joarfferson Lima Gonçalves, brasileiro, portador da Cédula 
de Identidade sob o nº 3.774.075 – SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o nº 104.975.624-05 no certame 
acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto deste procedimento licitatório o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual aquisição de câmaras frias para armazenamento de hemoderivados 
e imunológicos, para o Hospital Mendo Sampaio, Policlínica Jamaci de Medeiros, Maternidade 
Padre Geraldo Leite Bastos e Hospital Infantil, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – Apresenta Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 
009/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 
seguinte endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho/PE. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 
indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada, 
no setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 009/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que parcial, até 
o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 

d) Advertência; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por prazo de até 02 (dois) anos; e 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o 
prazo da sanção aplicada. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 C
A

B
R

A
L

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

 FIL
H

O
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 30188d90-067f-4f08-be82-d9d28cccbab0



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 
Página 4 de 6 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal Cabo de Santo 
Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa a Sra. 
Juliana Vieira Fernandes (Superintendente de Atenção Básica), telefone: 81-3521-6712, para ser fiscal 
responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor (s), 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços; 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: CÉLIA FRANCISCO DE 
CARVALHO - ME 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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                                 ANEXO ÚNICO 
                                                    PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 
 
 

LOTE DESCRIÇÃO UND MARCA QT V. UNIT VALOR 
TOTAL 

1 

CÂMARA FRIA PARA 
CONSERVAÇÃO DE 
HEMODERIVADOS.DESCRIÇÃ
O COMPLETA NO TR. 

UND. ELBER/CSV 
120 2 R$ 

8.041,84 R$ 16.083,68 

2 

CÂMARA FRIA PARA 
CONSERVAÇÃO DE VACINA. 
DESCRIÇÃO COMPLETA NO 
TR. 

UND. 
ELBER/CSV 

120 
2 R$ 

8.041,84 R$ 16.083,68 

3 

CÂMARA FRIA PARA 
CONSERVAÇÃO DE VACINA. 
DESCRIÇÃO COMPLETA NO 
TR. 

UND
. 

ELBER/CSV 
120 

5 R$ 
8.041,84 R$ 40.209,20 

VALOR TOTAL             R$ 72.376,56 
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  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0226/FMS/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/FMS/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/FMS/2019 

 
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 
Aos DEZOITO dias do mês de SETEMBRO do ano de DOIS MIL E NOVE, na Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 
nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 
em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
015/FMS/2019 homologado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José Carlos de Lima, 
brasileiro, divorciado, Médico ginecologista/obstetra e professor da UFPE, portador da Cédula de 
Identidade sob o nº 2.184.665 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 507.278.504-15, publicados 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 
SOS COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 28.167.665/0001-03, com sede na Avenida Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n° 165, Centro, 
João Pessoa/PE, CEP: 58.013-370, Telefone (83) 3506-2194, E-mail: sos.matmedico@gmail.com, 
representada por seu procurador, o Sr. Jesus Alves de Lima Filho, brasileiro, solteiro, consultor de 
vendas, portador da cédula de identidade nº 7.293.058 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 
337.428.201-68, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de leites 
especiais, Fórmulas Lácteas e Suplementos nutricionais, para adultos e crianças com necessidades 
especiais e tratamento de saúde de acordo com resolução nº39 de 09 de Dezembro de 2010, através da 
Secretaria de Saúde, em quantidade conforme especificações contidas em planilha anexa. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 
será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 
(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 
nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
015/FMS/2019. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 015/FMS/2019, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 
Pregão Presencial nº 015/FMS/2019, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 
as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Executiva de Logística e no seguinte 
endereço: Rodovia PE 60, nº 2.520, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 
(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável do Fundo Municipal de 
Saúde. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

6.1 – A contratada será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 015/FMS/2019 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 
fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço; 
c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 
solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 
de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 
10.1.1 - Automaticamente: 
10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 
10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
e 
10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 015/FMS/2019 e a 
proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Fundo Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 

 CONTRATADA: SOS COMÉRCIO DE 
MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI 

 
 

TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 

 TESTEMUNHA: 

 
 
CPF/MF: 
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